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 ליווי הצטרפות רשויות חדשות ללפרויקטור  מכרז פומבי 

 גליל מערבירשויות לאשכול 

 

 .10:00 שעה, עד ה 3/11/2020, תאריך שלישי יום – שאלות הבהרההגשת  ועד אחרון למ

 . 8/11/2020תאריך , ראשון  יום  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

   .10:00 שעהעד ה ,19/11/2020תאריך    ,חמישי  יום – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .בקיבוץ כברי  האשכולמשרדי   – תיבת המכרזיםמיקום 

 . 10:30  בשעה, 19/11/2020יום חמישי, תאריך  – תיבת המכרזיםת מועד פתיח

הפתיחה  עקב הקורונה, לא תאפשר נוכחות פיסית של מציעים.    –  פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית

 יפורסם באתר האשכול.. קישור ZOOMתשודר באמצעות תוכנת 

ראיונות   תוכנת  מועד  יום  ZOOMבאמצעות  ת  -  26/11/2020  בתאריך  חמישי:  מדויקת    פורסם שעה 

 .למציעים שיעמדו בתנאי הסף

 

 

 הגדרות: .1

 אשכול רשויות גליל מערבי; איגוד ערים    -האשכול 

- אזורית מטה אשר, עיריית מעלות המועצה  העיריית עכו,  עיריית נהריה,     -רשויות האשכול 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  ה מקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה   ,מקומית חורפישהמועצה  ה ,  שלומי  מקומיתהמועצה ה

ורדים,   מזרעה,  המועצה  הכפר  פסוטה,  ה מועצה  המקומית  מקומית 

  , וכן תעשייתית מגדל תפןמקומית  המועצה  והמקומית מעיליא  המועצה  ה

כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד  

 ל מערבי והאשכול; ערים אשכול רשויות מקומיות גלי

   קיבוץ כברי;   -משרדי האשכול  

 - או הפרויקטור  יועץה

   הזוכה במכרז זה;היועץ 

להצטרפות רשויות  ובניית תכנית  ,  לאשכולרשויות חדשות  להצטרפות  ייעוץ    - עבודותה

האשכולוהייע .לאשכול לרשויות  והן  לאשכול  הן  יינתן  הרשויות    –  ץ 

 . ות לאשכולהחברות באשכול ולרשויות המצטרפ

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון   2 -  מועדאו  חג

שבועות פסח,  של  שביעי  פסח,  הנוצרית    של  המוסלמית,  העדות  וחגי 

 מובהר שבמכרז זה יום העצמאות לא נחשב כיום חג.  .והדרוזית

)כללי( המתפר  -  מדד המחיריםאו    המדד ידי הלשכה המרכזית  מדד המחירים לצרכן  על  סם 

 יקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. לסטטיסט 
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   ..20201015.המדד שיפורסם ביום  - המדד הקובע 

 

 

 רקע: .2

  13שותפות    איגוד עריםהינו  (  "האשכול")להלן:     גליל מערבירשויות  אשכול  איגוד ערים   .2.1

אזורית מטה ה מועצה העכו,   עירייתעיריית נהריה,   תושבים: 230,000מעל  בהן רשויות 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,  -אשר, עיריית מעלות אזורית מעלה המועצה  המקומית בית 

מקומית כפר המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  היוסף,  

מזרעה,  המועצה  הורדים,   פסוטה,  המועצה  המקומית  מית מקוהמועצה  ה מקומית 

 האשכול .("רשויות האשכול":  מגדל תפן )להלן מקומית תעשייתיתהמועצה וה מעיליא 

פיתוח כלכלי תוך שימוש   , זאתשירותים מוניציפאלייםוחברתי  - הוקם במטרה לקדם 

 . באיגום משאביםיתרון לגודל וב

הרשויות   .2.2 כל  את  לאגד  במטרה  האחרונות  בשנים  שאת  ביתר  פועל  הפנים  משרד 

ערים המוקמים בכדי לעודד   המקומיות בארץ באשכולות של רשויות מקומיות, איגודי

פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות 

הפנים משרד  הצטרפו  בו.  לבחון  בבקשה  לאשכול  רשויות  פנה  שכנות  מקומיות  ת 

 לאשכול. 

לאשכול  המועמדותהמקומיות  הרשויות   .2.3 המקומית  :  להצטרפות  סנאן, המועצה  אבו 

ג'דיידה המועצה המקומית  ג'וליס,  המועצה המקומית  כפר יאסיף,    המועצה המקומית

 ג'ת. -יאנוח והמועצה המקומית ירכא המועצה המקומית  מכר, 

כי יבנה מודל הצטרפות שיאפשר לאשכול להמשיך   ההחלטקיבלה  ,  מועצת איגוד הערים .2.4

ן  יפגעו, שככיום  בפעילות אפקטיבית מבלי שהשירותים המסופקים לרשויות החברות בו  

 רבות.  דורש תשומות רשויות חדשות 6ל צירוף ש

האשכול מבקש להתקשר עם פרויקטור שיסייע לו בביצוע קליטה חלקה של הרשויות   .2.5

 .אשכול, לרשויות האשכול ולרשויות המצטרפות לאשכול, אשר ייתן ייעוץ להמצטרפות

 

 מטרות העבודה: .3

הנהלת  מועצת האשכול ו  ליווי   הפרויקטור יסייע לאשכול בקליטת הרשויות החדשות באמצעות

, הטמעת שיטות עבודה, הידוק קשרי  ההצטרפות תיאום ציפיות, תיאום פעולותגיבוש  האשכול,  

נוספת   פעולה  וכל  לעבודה  הרשויות    צירוףשתתרום  של  ל חלק  התוצר  אשכול.  המצטרפות 

יות  יהיו חלק אינטגרלי מרשוהמצטרפות  פעילות הרשויות    שתי שנותלאחר  המצופה הוא, כי  

 .  אותם מוביל האשכול אזורייםהתפו בפרויקטים תויש  ,האשכול

 

 :כפיפות ואחריות .4

 .איש קשר שימונה לכך מטעמההזוכה במכרז ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל 

 ניסיון נדרש ותנאי סף: ודרישות התפקיד  .5
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בכ  ההצעות,  הגשת  במועד  העומדים,  מציעים  ורק  אך  זה  בהליך  להשתתף  התנאים  רשאים  ל 

 הבאים, במצטבר: 

 . או יחיד הרשום בישראל המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין .5.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .5.2

 .רגל

חוק )להלן: "  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בדרישות לפי    מציעה .5.3

 "(, כדלקמן: ציבורייםעסקאות עם גופים 

בהתאם  בעל   .5.3.1 כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור 

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו להוראות 

תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו    בעל אישור .5.3.2

- ק מס ערך מוסף התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חו

1975 . 

ציבוריים לעניין תשלום לחוק עסקאות גופים    1ב2-ו ב  2  פיםמציע עומד בדרישות סעיה .5.4

 . וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות  כדין העסקת עובדים זרים ,שכר מינימום

מנהל   .5.5 הסמנכ"לים,  המנכ"ל,  שלו,  המנהלים  מועצת  חברי  בו,  השליטה  בעלי  המציע, 

והיועמ" צוות אחרים אשר הכספים  וצוות התכנון או אנשי  וכן חברות שבשליטתו  ש, 

כנון, אינם מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים קיים או  ידו לצורך הת-יועסקו על 

 .פוטנציאלי עם התכנון

ו/או גופים בתחום המוניציפאלי    פרויקטים ניהול   בעבודות  ניסיון על המציע להיות בעל .5.6

מוגשתוה במידה .ממשלתיים חברה  הצעה  במפורש את שם  או ע"י  לציין  יש  שותפות, 

, כאשר המונח "יועץ בפועל" מתייחס ("היועץ בפועל" ן:היועץ שינהל את הפרויקט )להל

רשימת   –  3-נספח אלהוכחת תנאי זה ימלא המציע את    .להלן גם למציע שאינו מאוגד

 ת לקוחו

 :להלן פירוט תנאי הסף החלים על היועץ בפועל .5.7

ה .5.7.1 עם    יועץעל  היכרות  בעל  משרדי  להיות  ועם  בישראל  המוניציפאלי  השלטון 

 . הממשלה

ניסיון   .5.7.2 בעל  להיות  היועץ  פרויקטיבעל  מקומיות  םניהול  שנים    5- ב  ברשויות 

 :( הכוללים2020-2015האחרונות )

לפחות  כתיבת   .5.7.2.1 )של  ותקציביות  (  2שתי  תפעוליות  עבור  תכניות 

מקומית/יות,     יות / הרשות  ות /במועצת אישורן  ורשות/יות 

 . יות/המקומית

מול  (  1אחת )תכניות עבודה  תפעולית או  של לפחות תכנית  אישור   .5.7.2.2

המתקציבים את הפעילות, לרבות אישור התקציב    משרדי ממשלה

 עד קבלת המימון בפועל אצל הרשות המקומית. 

 :יציג היועץ  הנ"ל להוכחת הניסיון .5.7.3

 . םקורות חיי .5.7.3.1
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עבור .5.7.3.2 שביצע  ייעוץ  עבודות  המפרטת  כל  פרויקטים.    רשימה 

כניות המוגשות לפי סעיף זה יהיו תכניות שבוצעו או נמצאות  והת

בשלב היישום. המציעים ייצרפו אישור של המזמינים המאשרים  

- א  בהתאם לנספח  –כניות יושמו או נמצאות בשלב היישום  ושהת

4. 

ע במהלך חמש  וביצ שכתב והוציא ל  , פרי עמלו,לדוגמא  פרויקט  תיק .5.7.3.3

 ברשות מקומית.  2020-2016השנים האחרונות  

להציג  ע .5.7.4 בפועל  היועץ  שביצעל  עבודה  על  המלצה  מכתבי  שני  לפחות   לפחות   ,

ופרטי קשר של    אחת מהן מגוף מוניציפאלי.   5בנוסף לשלוח טבלה עם שמות 

 ממליצים 

 

  מסמכי ההצעה  .6

יתווספו,  .6.1 אם  להם,  שיתווספו  השינויים  ו/או  העדכונים  וכן  נספחיה  כל  על  זו  הזמנה 

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את   וחתומיםמלאים    כשהם

"(. הצעת המציע תכלול  מסמכי ההצעה" או " הצעת המציעהצעת המציע בהליך )להלן: "

את המסמכים   לעיל, גם   7המצויינים בסעיף    , בנוסף למסמכיםכחלק בלתי נפרד ממנה

 דלהלן: 

א'   .6.1.1 העדכו  -מסמך  וכל  זה  הזמנה  ו/או  מכתב  השינויים  ו/או  ההבהרות  נים 

,  , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים האשכולידי  -   שלחו למציעים עלישי

 אליו מצורפים: 

 הצהרת המציע.  –  1-נספח א .6.1.1.1

 הצעת המציע.  –  2-אנספח  .6.1.1.2

 רשימת לקוחות. –  3-נספח א .6.1.1.3

 אישור קבלת שירות.  –  4-נספח א .6.1.1.4

 תעודת התאגדות של המציע.  –  5-אנספח  .6.1.1.5

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה    –  6-אנספח   .6.1.1.6

 וזכויות החתימה במציע. 

סעיפים    -  7-אנספח   .6.1.1.7 לפי  הנדרשים  ו 2אישורים  לחוק    (ב)2- )א( 

 .גופים ציבוריים עם עסקאות  

עסקאות    לחוק   1ב 2-ו  ב2תצהיר כנדרש בסעיף    -  9-א -ו  8-אנספחים   .6.1.1.8

 .עובדים עם גופים ציבוריים והתחייבות לשמירה על זכויות

א .6.1.1.9 עובדים    –  10-נספח  חוק  לפי  עבירות  העדר  בדבר  תצהיר  נוסח 

- זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1991 
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 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  - 12-נספח א .6.1.1.10

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית.  – 13-נספח א .6.1.1.11

 . התחייבות להעדר ניגוד עניינים – 14-א נספח .6.1.1.12

 ינים. לאיתור ניגוד עני לוןשא – 15-נספח א .6.1.1.13

 חתום על ידי מורשי חתימה אליו מצורפים: חוזה – 'ב מסמך .6.1.2

 .מפרט השירותים – 1-ב נספח .6.1.2.1

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת    -   2-נספח ב .6.1.2.2

עמוד על מילוי דרישות הביטוח  י  שהאשכוללב המציעים מופנית לכך  

ה להפרת  תיחשב  בהן  עמידה  ואי  המציע.  במלואן  על  תחייבויות 

המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח  

מסוגל  הוא  כי  ולוודא  הצעתו  להגשת  קודם  עוד  הנדרש(  במידת 

במלואם. הערות    להמציאם  ו/או  לדרישות  הסתייגויות  ביחס 

הגשת  במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני  אך ורק  יועלו  הביטוח  

 ההצעה.

הוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו  שאי להיה רי   האשכול .6.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי    וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

 האשכול רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש להשלים מסמכים שלא נכללו בהצעה.  .6.3

 

 שאלות הבהרה  .7

 בנוסח שלהלן:  ,בלבד ולא בטבלה wordבקובץ , ה בכתבשאלות הבהר ניתן להפנות .7.1

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 ______ )השאלה(  -____, בעמוד ___ למסמכי המכרז  סעיף  .1

 

יו .7.2 ההבהרה  מר    ו  גששאלות  באשכול,  הפרויקטים  כהןלמנהל  בדוא"לטל   , 

galil.org.iltal@we    חובה על המציע .  10:00, עד השעה    3/11/2020יום שלישי, תאריך  עד

  . 04-9576207ההבהרה בטלפון :לוודא הגעת שאלות  

 .8/11/2020יום ראשון, תאריך  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האשכול עד   .7.3

כאשר להצעה  ויצורפו  הפניה,  ממסמכי  חלק  יהיו  ההבהרה  לשאלות  הם   התשובות 

 חתומים ע"י המציע. 

ביחס  .7.4 לרבות  נספחיו,  על  המכרז  למסמכי  הערות  ו/או  הסתייגויות  כי  בזאת,  מובהר 

כאמור  הבהרה  שאלות  במסגרת  ורק  אך  להעלות  יש  זה,  במכרז  הביטוח  לדרישות 

ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז 

mailto:tal@wegalil.org.il
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לוף המועד לשאלות הבהרה כאמור דרישות הביטוח(, לאחר ח על נספחיו )לרבות ביחס ל

 .ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת   מזמיןתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .7.5

 .רכש את מסמכי המכרזמפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי ש

והם   מזמיןיחייבו את הול  יפורסמו באתר האשכאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים ש

והם יצורפו על ידי המציע   ,ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע

 להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש. 

 

 הגשת ההצעות  .8

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.  .8.1

מועד להגשת ישה חודשים לאחר הזכות חזרה, למשך שעל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא   .8.2

 ההצעות.  

אחד  ההצעה .8.3 בעותק  תוגש  תוגש  אשר  המחיר  הצעת  למעט  עותקים,  מסמכי  בשני   .

לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו  ההצעה 

אחת משותפת  ראשית  במעטפה  של   המכרזים  המלא  המכרז  מספר  יצוין  עליה  אשר 

 ."23/2020"הצעת מחיר במכרז פומבי  ת המחיר יש לציין  פת הצעעל מעט  המכרז בלבד. 

במשרדי    יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת  ההראשית הסגור  האת המעטפ

 האשכול. 

 .10:00, עד השעה 19/11/2020יום חמישי, תאריך  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .8.4

לפתוח   ותוחזר לשולח, מבליכנס לתיבת המכרזים  הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תו .8.5

ככל שיהיה בכך   –אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח  

 צורך.

האשכול   תי .8.6 במשרדי  תיפתח  המכרזים  תאריך  בבת  חמישי,  שעה ב,  19/11/2020יום 

. במקרה ובמועד פתיחת וכל אדם רשאי להיות נוכח בפתיחת תיבת המכרזים.  10:30

המכר תקנתיבת  לפי  הגבלות  לחול  ימשיכו  החדש  זים  קורונה  )נגיף  חירום  שעת   –ות 

פעילות(, תש"ף דרך מערכת 2020- הגבלת  באופן מקוון  תוצג  תיבת המכרזים  פתיחת   ,

Zoom – .קישור לצפייה בפתיחת תיבת המכרזים יפורסם באתר האשכול 

)במידה שישלחו( למצ כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוס .8.7 ידי  -יעים על פים שיישלחו 

 . בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע -ידי המציע המזמין, ייחתמו על 

 .בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .8.8

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל מי    המזמין  .8.9

רכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן  שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת ה

 ארכה להגשת הצעות.

  תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת.   .8.10

או    גיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את כל ההצעות שה

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
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בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד "י מציע אחד  ההצעה תוגש ע .8.11

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

בות הצעה או  הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לר .8.12

מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, הגשה 

ול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם שלא בהתאם למכל

ו/או השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או  של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה  

 מזמין.הבלעדי של ה  ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת -הצעה שלא תוגש במועד 

 

 :שקלול בחירת היועץ .9

 : 40%משקל של   – מחיר .9.1

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 40 

 

 לרכיב זה כדלקמן: יינתן  60%משקל של   –איכות ההצעה  .9.2

אותם   לממליצי  פנהי  אשכולה ציין  לא  המציע  אם  )גם  אחרים  לקוחות  או  המציע 

ורשויות האשכולבהצעתו לרבות האשכול  לצורך מתן    המוחלט  דעתו  שיקולפי  -על (  , 

למתן ציון איכות וטיב עבודות המציע    חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס

 ידו.  -שבוצעו על

 הנדרש  המידע  כלל  את   לקבל  הא י  ניתן  שלא  ככל.  לפחות  אחד   לממליץ  תעשה  הפנייה

 . אחר לממליץ לפנות  אשכולה  רשאי יהא המציע מאת  הממליץ  דירוג לשם

ון  ו/או בניסי   רשויות האשכולו/או בניסיון    ורשאי לעשות שימוש גם בניסיונ   אשכול ה

 לצורך ניקוד סעיף זה. יועציו 

ז מהציון  שליש  עד   –תיק פרויקט לדוגמא .9.2.1 עד  לרכיב  ובסך הכל  נקודות.    20ה 

 להלן טבלת הניקוד לשיפוט תיק הפרויקטים:

 ניקוד מקסימלי  פירוט הקריטריון

וישימותמ • הפרויקט   מורכבות מורכבות  הפרויקט    ידת  תפעול 
 ההפעלה והניהול.  בשלב

5 

ה • שלה ממ משרדי עם קשר רשויות  עם  שותפות  עומק  או  משרדים 
 ממשלתיות  

הממשלה   • למשרדי  הרשות  בין  הקשר  אופי 
 בפרויקט 

3 

השטח • שונות   רשויות  בין  שותפות וגודל  התושבים  המרחבי    כמות 
 מהפרויקט הכלול המושפעים

על מספר רשויות /    מידת השפעת הפרויקט   •
 מספר תושבים

3 

 גודל תקציב הפרויקט  • הפרויקט  תקציב

נוספים    –מינוף התקציב   • רתימת שותפים 
 לפרויקט 

3 
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של    –אימפקט   • הכלכלית  ההשפעה  מידת 
 הפרויקט 

 האופן בו הוגש תיק הפרויקט • טיב ההגשה 

 נמען המקורי הנגשת המידע בו ל  •
 בהירות  •
 מידת הבקיאות בידע המקצועי הנדרש  •

6 

 20  סה"כ

 

  40ך הכל עד  זה ובסלרכיב  מהציון    שני שליש  עד  –חוות דעת וניסיון מקצועי   .9.2.2

 :נקודות

ייבחן על סמך מכתבי המלצה    –נקודות  5עד     - חוות דעת של ממליצים   .9.2.2.1

 . ושיחות עם ממליצים

: נקודות  35עד    –  מהפרויקטור ומהמציע  עדת המכרזיםהתרשמות וו .9.2.2.2

 להלן טבלת הניקוד לשיפוט הוועדה: 

 ניקוד מקסימלי  פירוט הקריטריון

טיב, יצירתיות,    –  המציע  ם שניהלפרויקטי • המציע  סיון מקצועי שלינ
 הקיפים תקציביים. 

המציע   • של  העיקרי  הפעילות    – תחום 
 השקה לתחומי הפעילות באשכול מבחינת 

 עבודה של המציע עם משרדי הממשלה  •

   עבודה של המציע עם רשויות מקומיות •

5 

של   מקצועיות  יכולות 

 היועץ 
ה • של  והניסיון  המוצע   פרויקטור  היכולת 

כג  משימות  גיבוש  לבצע  שוטף,  ייעוץ  ון 
 . תוכניות עבודה, בקרה בדבר ביצוען

של   • והיכולת  הידע    הפרויקטור הניסיון, 
לגורמים   עבודה  תוכניות  להציג  המוצע 
ובאשכול,   המקומיות  ברשויות  בכירים 

 לקדם קבלת החלטות בדבר ביצעום. 

והיכול • הידע  ההניסיון,  של    פרויקטור ת 
בתוך   רבים  גורמים  מול  לעבוד  המוצע 

 שויות המקומיות ומחוצה להן. הר

15 

האישיות של    יכולותיו 

   הפרויקטור
 יכולת חקר, מיפוי ולמידה עצמית; •
 אופי יזמי ויצירתי;  •

 יכולת לקדם ולהניע אנשים;  •
 תקשורת ויחסים בינאישיים טובים;  •
- בסביבה ביןיכולת לייצר בסיס עבודה יציב   •

גורמים  א עם  בשותפות  מורכבת  רגונית 
 מקצועיים;

 פעולה.  שיתופי יצירת  •

15 

 35  סה"כ

 

 

 



 יגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי א
 ליווי הצטרפות  ל פרויקטור   -  23/2020מכרז פומבי מס' 

 גליל מערבי  רשויות רשויות חדשות לאשכול 

 חתימת המציע _________________ 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב

 מך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במס
 
 

10 

 עדיפות בתנאים שווים: 

 דובר ערבית יועץ  •
   דרוזיותו/או שויות ערביות  בר סיון ייועץ בעל נ •
בין אם   –למציע עם ניסיון עבודות אשכולות רשויות מקומיות  •

 כחברה ובין כאיגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות.
 

ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,    בעת .9.2.3

ליק  תיקון  בחוזה  שירותיותויים,  אמינות,  עמידה  סדר,  עבודות,  איכות   ,

גשת  ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או עדכונם, הגשת חשבונות מסודרים, ה

סגורה,   רשימה  אינה  לעיל  הרשימה  במועד.    לשקול   רשאי האשכול  חשבונות 

 . לעיל הרשומים השיקולים על  נוספים שיקולים

מסמכי ההצעה, ועל חוות דעת    הניקוד לאיכות ההצעה והמציע יינתן על סמך .9.2.4

 .היועצים לוועד

לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן    רשאיהאשכול יהיה   .9.2.5

הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור,  

 .רשאי האשכול להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את ההצעה

 

 היועץ מ  הוועדהשל    ישירהעל פי התרשמות  ר,  בין היתתיבחן,    איכות ההצעה .9.2.6

וועדת    –המוצע   בפני  להופיע  עצמו  להכין  המוצע  היועץ  אשר    המכרזים  על 

ביום   האשכול,  במשרדי  המציעים    .26/11/2020ה    חמישיתתכנס  זה  במועד 

 בפני ועדת המכרזים.  תיק הפרויקטיםיציגו את 

 
ובמועד   .9.2.7 הגבלות   הוועדהבמקרה  לחול  חירו  ימשיכו  שעת  תקנות  )נגיף  לפי  ם 

החדש   תש"ף  –קורונה  פעילות(,  הראיונות  ,  2020- הגבלת  את  תקיים  הוועדה 

ישלח למציעים שיעמדו בתנאי  קישור    –  Zoomדרך מערכת    בהיוועדות חזותית

 הסף

יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין אותם    האשכול  .9.2.8

לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות    מוחלטפי שיקול דעתו ה-על  בהצעתו(

ידי הספק   על  וטיב המוצרים שסופקו  ציון איכות  יהוו בסיס למתן  דעת אלה 

 )לרבות לעניין תקופת האחריות שניתנה בעניינם(.  

תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל שלא ניתן יהא לקבל את כלל המידע    הפנייה

הממל דירוג  לשם  רשהנדרש  יהא  המציע  מאת  לממיץ  לפנות  האשכול  ליץ  אי 

 אחר.

האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך  

 ניקוד סעיף זה. 

  קשר   אנשי  המפרטת,  ממליצים   לקוחות  המלצות/רשימת  להצעתו  יצרף  המציע .9.2.9

 .עמם  קשר ליצירת וטלפונים
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  כולם ,  אלה  לממליצים  לפנות,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי,  רשאי  יהיה  האשכול

  פרטים  קבלת לשם, מהמציע שירותים  שקיבלו אחרים לגורמים  וכן, חלקם או

 . ממנו רצונם ושביעות שקיבלו השירות אודות

  אשר ,  מציע  עם  להתקשר  שלא,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי,  רשאי  יהא  האשכול .9.2.10

  ידו   על  ניתנו  אשר  השירותים  טיב  לגבי  או/ו   לגביו  שליליות  יהיו  עליו  הדעת  חוות

 .ברבע

 בבחינת איכות וטיב השירות של המציע ומידת שביעות הרצון משירותיו: .9.2.11

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמים להם נתן הוא  

והצעתו תיפסל על הסף.  עבור כלל פרמטרי הטיב  ניקוד  יקבל  שירותים, לא 

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו זו. 

די .9.2.12 גם  רוג ההצעובמסגרת  נקודות    0ת רשאי האשכול להעניק בפרמטר מסוים 

 להצעה. 

ל יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  האשכו .9.2.13

הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור,  

סול את  רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפ

 ההצעה. 

יטה בו, מנהליו  יובהר, כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השל  .9.2.14

ובעליו; כמו כן, רשאי האשכול לבחון פרויקטים קודמים אותם ביצע המציע,  

מנת לקבל מידע אודות  -ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על 

על שבוצעו  העבודות  ו/או  השירותים  מתן  המציע  י- טיב  השתתפות  בעת  דו; 

ים ולקבל כל מידע אודות  במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנות למזמינ 

 ידו.-פרויקטים אשר בוצעו על

שיקולי  האשכול .9.2.15 בחשבון  לקחת  בבחינת  ורשאי  ו/או  הזוכה  ההצעה  בבחירת   ,

למתן שירותי הייעוץ  ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע  

 מוצע במכרז. הסכם הנשוא ה 

ניסיון שלילי ו/או בעיות    ולהביא במסגרת שיקולי  האשכולבמסגרת זו, רשאי   .9.2.16

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים    אשכולבאמינות אשר היו ל

אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בהסכם הספק )באם הצעתו היא  

 הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו. 

פי שיקול דעתו כי  -האמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול עלגרוע ממבלי ל  .9.2.17

התייחסות   חוסר  בשל  ו/או  ונתוניה  תנאיה  בשל  סבירה  איננה  המציע  הצעת 

ההצעה   הערכת  את  מונע  האשכול  שלדעת  באופן  ודרישותיו,  המכרז  לתנאי 

דעתה   פי שיקול-כראוי, יהיה בסמכות האשכול לפסול את הצעתו של המציע על

 כל טענה בענ  שתעמוד למציע מבלי הבלעדי 

 ההצעה שתקבל את הניקוד הגובה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.  .9.3
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 זהות בין הצעות כשירות  .10

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בניקוד   .10.1

צעה  הגיש הלהן זכו וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים ל

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה 3ופרת תוך שלושה )מש

 .במסגרת וועדת מכרזים

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין תהינה ההצעות זהות בניקוד להן זכו, יתבקשו   .10.2

( ימים מיום קבלת ההודעה 3המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך שלושה )

 .מבינהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותרעל כך, ו

 

באמצעות תקציב ייעודי מוגבל. לכן,    משרד הפניםההתקשרות עם היועץ ממומנת במלואה ע"י   .11

 ר.עלות ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאוש

 

 ו.כמפורט בפניה ז האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה .12

 

 :תנאי תשלום .13

בין   והוסכם  ובהתאם לאבני הדרך הקבועים בהצעה,  יתבצע בהתאם למחיר שהוצע  התשלום 

הצדדים בהתאם לכל דין. התשלום יתבצע בהתאם ללו"ז שצוין עם הגשת התוצרים , ואישורם  

בן דרך  מובהר כי האשכול רשאי להפסיק ההתקשרות לאחר כל שלב בתכנית / א  ע"י המזמין.

 .שיקול דעתו הבלעדילפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלק את התמורה לאבני דרך לפי 

  האשכול   ידי   על  שיתבקש  כפי  ,ןמממ  גורם  לכל  לרבות  , ששיידר  מסמך  כל  על  יחתום  הזוכה   המציע

 ההתקשרות.  ביצוע לצורך

 

 המציע הזוכה התקשרות עם  .14

, את המועד שנקבע לחתימה  יודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך  האשכול .14.1

  10ימים או כל מועד אחר שיקבע האשכול שיעלה על    5ש של  על ההסכם בהודעה מרא

ימים. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לאשכול את המסמכים הבאים ולקבל 

 ל: אישור האשכו

באישור   .14.1.1 מסמך  לנוסח  בהתאם  ביטוח  חברת    2-עריכת  ע"י  חתום  זו  להזמנה 

 ל. אביטוח בישר

 ל. אחר שיידרש על ידי האשכו  כל מסמך .14.1.2

לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה האשכול רשאי לא לאשר  .14.2

את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה  

אי  ות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, יהיה האשכול רש אחר
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של המציע  לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו  

 ל. שנפס

 

 תנאים נוספים  .15

האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם  .15.1

את על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול. מבלי לגרוע מהאמור, עם הזוכים במכרז וז

יצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים, לרבות משרד מובהר כי ב 

נים ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים הפ

רות לביטול המכרז ו/או  של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפש

ז כאמור לעיל או לדחייה במועד הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכר

מועד תחילת התכנון. בעצם הגשת ההצעה  ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או לדחייה ב

במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על 

  .ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל סייגכל טענה, דרישה  

באמור .15.2 לגרו  אין  אישורים כדי  להמציא  לקבל  העבודות  ומלווה  היועץ  של  מחובתו  ע 

של  היועץ במקרה  של  ומאחריותו  כאמור במסמכי המכרז,  ממנו  הנדרשים  ומסמכים 

 .עיכובים בקבלתם

תר או הצעה כלשהי, והדבר מסור האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביו .15.3

בלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או דרישה להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של האשכול מ

 .כנגד האשכול בגין שימוש בזכות זו

של  .15.4 הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  חשש,  המעלה  הצעה  לפסול  זכותו  על  שומר  האשכול 

ל תנאי המכרז, במחיר האשכול, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכ

 .שהוצע על ידו

המציעים  .15.5 אל  לפנות  זכאי  יהיה  ביחס   האשכול  הבהרות  למתן  בבקשה  מהם  מי   או 

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות   .15.6

 .ההליך

אלי .15.7 המצורפים  המסמכים  וכל  הם ההזמנה  האשכול,  של  רכושו  הם  שיצורפו  ו/או  ה 

הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול עד ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת  

יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין   למועד הגשת ההצעות, בין אם

כל בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם ל 

  .מטרה אחרת

לכל האמור במסמכי  חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה   .15.8

מציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות  המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי ה

ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או  
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להגיש הצעה ואם להתקשר עם האשכול בהסכם במידה שהצעתו  משקל בהחלטתו אם  

  .ל טענה כלפי האשכול ו/או מי מטעמה בעתידתזכה והוא מנוע מלעורר כ

קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או בהליכי   .15.9

שלא זכה המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע 

ורק את ההוצ אות כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מאת האשכול, עקב אי זכייתו, אך 

זכאי   יהיה  לא  האמור  לתשלום  פרט  המכרז.  מסמכי  רכישת  בגין  שהוציא  הישירות 

מציע הנ"ל ו/או מי מטעמו ו/או בעלי החוזה עימו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או  ה

נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמציע    אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו,

 .ת אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמולא תהיינה כל תביעות ו/או טענו

המכרז  .15.10 בהליכי  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך,  בימ"ש  קבע 

ך, מתחייב האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכ

שנחתם החוזה  ע"פ  עבודתו  להפסיק  האשכול,  הודעת  עם  מידית  שזכה,  עימו    המציע 

העבודה  עבור  התמורה  את  למציע  ישלם  האשכול  שהוא.  שלב  בכל  המכרז  במסגרת 

ביצע עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות ש

  .ו מי מטעמואחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/א

נזק שייגרמו למציע בקשר    האשכול .15.11 נושא בכל אחריות להוצאה או  להשתתפותו  אינו 

ב  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  כהצעה  בהליך  הצעתו  קביעת  אי  של 

 .המתאימה ביותר

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית  –יעל רון 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 : מציעהצהרת ה

 זו.  אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה

 

 _________________________ 

 היועץ

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד( 

 

 אישור 

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________  

בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע  חתם/מו  
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דין    התקבלו כל  פי  ועל  המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל 

 המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. לחתימת  

 

____________ ____________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 06/2020 מבימהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פו

 מציע ה  הרתהצ

 

 : ________________________ המציעשם 

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

 

 2020/23מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות   הנדון:

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

חוק,  זהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בשהו

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

ב .1 המפורטים  לתנאים  מסכימים  הח"מ,  כל    להציעהזמנה  אנו  על  והצעות,  נספחיה,  מסמכיה 

ביחד   על  ההצעה"מסמכי    –הנקראים  וכוללים אותה, מצורפת וחתומה,  ו",    נספחיה מסמכיה 

 , כחלק מתנאי הצעתנו זו. כאמור

, עיינו במסמכים  יםהמפרטו  יםהחוז   מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את   .2

תכנון  והעתידים כולם יחד להוות את החוזה    להציע הצעותהאחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  

אבטחה מצלמות  ומערך  כן  מוקד  כמו  ה.  ואת  האשכול,  רשויות  את  מכירים  שטחים  אנו 

 . ול בכלל, ואת אתרי שפיכת הפסולת בפרטהמוניציפאליים של רשויות האשכ

וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים    ,על פרטיהם ההצעהת כל מסמכי  הננו מצהירים כי הבנו א .3

הוצאות   השירותים  על  הצעתנומתן  את  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי  לנו  ומוכרים  הננו  .  ידועים 

ידיעה כשלהי  -הבנה או אי-ל איאו דרישות המבוססות על טענות ש  מצהירים כי לא נציג תביעות 

 ו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. ואנ כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהשל תנאי  

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם    יםהאמורתת את השירותים  הננו מתחייבים ל .4

שהצענו   המחירים  לפי  על  המחיר  בהצעתיחד,  מקבלים  ל  והננו  השירותים עצמנו  את    תת 

 . ההצעהבמסמכי  האשכול כאמורהגמור של   ןלשביעות רצונ  יםהאמור

, או תוך זמן אחר שייקבע על  האשכול  ( ימים מיום הודעת חמישה)  5תוך    כיהננו מתחייבים  כן   .5

 . למסור לכם אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח, י האשכול שלא יפחת מחמישה ימיםיד
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תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או מכרז ו/או הזכייה במכרז   מסכימים כי אתםידוע לנו ואנו  .6

 . התחלנו במתן השירותיםל דעתכם הבלעדי וכל עוד לא  וזאת על פי שיקו

 .במתן השירותים לאשכול מיד ההודעה על זכייתנו במכרזאנו מצהירים בזאת כי נתחיל  .7

יעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מנ .8

תנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו  ת במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעהזכייה במכרז לרבו

ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם 

 ן. התחלנו במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקת 

ו/או   .9 להמחות  רשאים  זכויותיאתם  את  והתחייבויותיכםלהסב  מקצתן כלפינו  כם  או  כולן   ,  ,

העירוני   ובלבד שהתאגיד  צורך בהסכמתנו,  ללא  עירוני"(  )להלן: "תאגיד  בשליטתכם  לתאגיד 

אין באמור כדי להטיל על התאגיד    .קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות

 . ו חבות כלשהי שאתם לא קיבלתם על עצמכם בכתב כאמורהעירוני אחריות א 

 התחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן חזרה אליכם. תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות ו

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום  

כל מסמכי מכרז הצעות המחיר וכל בטוחה  לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וב

כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי מכרז  ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי  

הצעות המחיר, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר  

בהר, כי התחייבות זו  יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מו  14הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  

 מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית. 

ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו    הצעתנו זו היא בלתי חוזרת  .10

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין  לתקופה הנקובה

לחתום כדין על הצעה זו.  אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים  .11

קשר עם אנשים או גופים    ם לב וללא כל הסכם אוכן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתו

וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז    ם שירותים אחרים המגישים הצעות לביצוע אות

 ז.בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכר או ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

 אנו מצהירים:  .12

והסמכויות הקב  .12.1 זו היא בגדר המטרות  ובתקנוכי הצעתנו  בתזכיר החברה  ונה או  עות 

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית. 

הנ"ל  כי   .12.2 הגופים  בשם  לחתום  זכאים  הנ"ל    ושלאאנו  במסמכים  הגבלות  כל  קיימות 

 ההצעה. מסמכי המונעות בעדנו לחתום על  

ההזמנה להציע  נשוא    מתן השירותיםים ליות והניסיון הדרושיש לנו הידע, המומחכי   .12.3

 . הצעות

 ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.נמצא כי  .12.4

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי  .12.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .12.6

 ישיונות מתאימים למתן השירותים,י ר בעלכל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו  כי   .12.7

 תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה.  לא  הרשויות וכיומחייבים קבלת אישור 
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 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. אנ .13

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור   ידוע לנו .14

 וק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.הקבוע בח

מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  אנו   .15

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי  -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 כנ"ל. מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה 

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .16

מהיום האחרון להגשת    חודשים  6משתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  הצעתנו זאת, על כל ה .17

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.   ההצעות

 

 

 ________________                     __________________ 

 המציע                                          תאריך          

 ( מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                                 

 

 אישור

 

בפני   התייצב   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר/ת   __________ מ.ר.   ___________ עו"ד  אני, 

עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/  _____, אשר זיהה  מר/גב' _______ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 

 

 _____________________    : מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון: 

 

 _____________________  מס' פקס: 
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 _____________________ מספר עוסק מורשה: 

 

 

  מציע תימה המוסמכים לחייב את הרו"ח לעניין שמות מורשי החיש לצרף אישור עו"ד או      הערה:*   

   [7-]נספח א  בחתימתם
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 2-מסמך א

 הצעת מחיר 

 2020/23למכרז פומבי 
 

 רשויות חדשות ליווי הצטרפות לפרויקטור 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי ל
 

 

תמורה  עבור   .1 מבוקשת  פומבי  מכרז  נשוא  העבודות  עבודהעבור  ביצוע  של  חודש  : בסך 

 )המחיר כולל מע"מ( _______ ₪  __________ _

 .התשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע והוסכם בין הצדדים .2

 

המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש, לרבות לכל גורם מממן, כפי שיתבקש על ידי   .3

 .ביצוע ההתקשרותהאשכול לצורך 

 

ז חשבון. יחד עם זאת, מכיוון  יום מתום החודש בו יגיש הזוכה במכר  45כל תשלום ישולם   .4

מממ הסביבה  להגנת  האשכול שהמשרד  כי  בזאת,  מובהר  לזוכה  מהתמורה  מלוא  את  ן 

ימי עסקים מיום קבלת    10-רשאי לדחות את התשלום המתקבל מהגורם המממן ליועץ ב

 .ימים מיום קבלתו ע"י האשכול  150-ון ישולם לא יאוחר מהחשבון, ובלבד שהחשב

 

 

 

 _________________________ _____________תאריך: ______

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________ 

 

   __________ ___ ___________ של התאגיד המציע: חתימה וחותמת
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 3-מסמך א
 הלקוחות רשימת 

 2020/23 מכרז פומבי ל

 

 ניהול פרויקטים לקוחות להם סיפק המציע שירותי  3חות  ת לפ רשימ

שם  

הלקוח לו  

סופקו  

השירותים  

ידי  -על

 המציע 

תקופת מתן   סוג השירות 

השירות  

 )שנה/חודש(

שם הנציג  

הממליץ  

 ותפקידו 

מספר  

טלפון  

סלולרי  

 הממליץ 

כתובת  

דואר  

 אלקטרוני 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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   4-אנספח 

 23/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 ניהול פרויקטים קבלת שירותי נוסח אישור על 

 )יש לצרף אישור נפרד מכל מקבל שירות(  

 

 תכנון מוקד ומערך מצלמות אבטחהקבלת אישור על   :הנדון

 

של _______ )שם המשתתף( מס' רשום  אני החתום מטה מאשר בזה כי _____________________

וכיוב'(   ח.פ  )ת.ז.,  "המשתתף  )להלן:  עבור  המשתתף ____________  ביצע   )"

 . ניהול פרויקטים___שירותי ( מקבל השירות___________________________ )שם 

 

 ניתנו למקבל השירות מתאריך __________עד תאריך  ___________.  ניהול פרויקטיםשירותי 

 

 .  ______________: קטפרוי שם ה

 : ______________.תקציב הפרויקטים

 : תיאור הפרויקט

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _________________________________________________________ .______________ 

 : ______________. החתומה מטה(רשויות שותפות נוספות )מעבר לרשות מקבלת 

 משרדי ממשלה קשורים לפרויקט: ______________________________ 

 ופרטי המאשר:מקבל השירות פרטי 

   העבודה  מקבל השירות

 

 

 תפקיד   טלפון   שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

 

    תאריך:  

 

 _________________________ גזבר או מנכ"ל  חתימה וחותמת
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 5-אנספח 

 23/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין  
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 6-אספח נ

 23/2020מכרז פומבי ממסמך א' של   בלתי נפרד המהווה חלק

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

של   רו"ח**   / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  המציע:  אני 

)ש________  זה  ____________  גבי ההצעה שאישורי  על  כי  בזה  ומס' התאגיד(, מאשר  ם התאגיד 

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה  

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  

 ל דבר ועניין. יבת את המציע לכ כאמור לעיל, מחי שם המציע 

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 7-אנספח 

 23/2020מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות    .1

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

יו  אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסות   .2

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  

- 1975  . 

 . (9- א-ו  8-א ים)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 8-נספח א

 

 2020/23 מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 בדים והתחייבות לשמירה על זכויות עו

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

וייחתם בין הצדדים הסכם    אשכול ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי ה .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות  

מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים  

ת האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים  יים אהקיבוציים הרלבנט

 "(:חוקי העבודההבאים )להלן: " 

חוק החיילים  , 1946, פקודת הבטיחות בעבודה,  1945)הודעה(,   פקודת תאונות ומחלות משלוח יד

  חוק חופשה ,  1951- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א,  1949-)החזרה לעבודה(, תש"ט  המשוחררים

חוק עבודת  ,  1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג,  1953-חוק החניכות, תשי"ג,  1951-ת, תשי"א שנתי

,  1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח ,1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד,  1954-נשים, תשי"ד

חוק הביטוח   ,1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז ,  1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

חוק שכר מינימום,  ,  1957- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז,  1995-, תשנ"ה[סח משולבנו]י  הלאומ 

העסקה שלא  )חוק עובדים זרים  ,  1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח  ,  1987-תשמ"ז

חוק שוויון זכויות  ,  1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  ,  1991-, תשנ"א(כדין

,  8  סעיף,  1988- חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חד',  פרק    ,1998-גבלות, תשנ"חעם מולאנשים  

סעיף  ,  2000- חוק מידע גנטי, תשס"א,  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו,  2002- , תשס"ב(תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד  ,  29

- ז, תשנ"(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)ל עובדים  חוק הגנה ע,  2006

 .א5, סעיף 1997
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התשל"ו .3 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  תצהירי  עושה    1976-אני 

איגוד ערים אשכול  של    05/2020ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 .לתכנון מוקד ומערך מצלמות אבטחה ל מערבירשויות גלי 

 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .4

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח    מציע עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

)אי זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  ציבוריים(  גופים  עסקאות  בחוק  סור  זה 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום,    1991-העסקה  שכר  חוק  ולפי 

 ; 1987-התשמ"ז

 -או 

 כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  ו/או בעל זיקה אליו )   מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

התשנ"אכדין   הוגנים(,  תנאים  התשמ"ז  1991-והבטחת  מינימום,  שכר  חוק  ,  1987- ולפי 

חלפ הנ"ל  למכרז  ההצעה  הגשת  למועד  עד  ההרשעה  ואולם,  ממועד  לפחות  אחת  שנה  ה 

 .  האחרונה

 

,  מציע הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .5

 זו.  אשר הסמיך אותי למסור הצהרה

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 

 

 אישור

 

בפני   התייצב   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר/ת   __________ מ.ר.   ___________ עו"ד  אני, 

רה _______________/  מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספ

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. צפוי/ה 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 9-נספח א
 

לחוק   1ב2עם מוגבלות בהתאם לסעיף   נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים

 1976-ת גופים ציבוריים, תשל"ועסקאו

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ __________ ת.ז.  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

ומערך  ,    מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי  .1 מוקד  לתכנון 

אבטחה וה מצלמות  כ_______________  מכהן  אני  במכרז.  המציע  מטעם  כמורשה  נני  , 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

ידי האשכול וייחתם  - ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז הצעות המחיר על .2

ההסכם לקיים כלפי המועסקים    בין הצדדים הסכם הספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת

אבטחהמטעמו   מצלמות  ומערך  מוקד  האמור  לתכנון  את  עסקא  1ב 2בסעיף  ,  גופים לחוק  ות 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 _______________ 

 המצהיר             
 

 דין -אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'    , הופיע _________________  ם ר כי היוהנני מאש

עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,   ,____________________   ,

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,   

 נות תצהירו וחתם עליה בפני. אישר את נכו

 

_____ __________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     
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 10-נספח א

 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  

 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 )להלן במסמך זה: "חוק העסקת עובדים זרים"( 

 

_______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ושא ת.ז. מס'  __________ הנאני הח"מ ____ 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

 
הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי למכרז פומבי לתכנון מוקד ומערך מצלמות   .1

כ____________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  אני מכהן    אבטחה, כמורשה מטעם המציע.
 בשם המציע. 

 

יש להקיף בעיגול את הנקודה  הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .2
 (: המתאימה

 
בפסק .2.1 הורשעו  לאחר  -לא  שנעברה  בעבירה  חלוט  חוק העסקת   2002בינואר    1דין  לפי 

 צעתי למכרז. ועד הגשת העובדים זרים בשנה שקדמה למ

 

לפי חוק העסקת עובדים   2002בינואר    1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי   .2.2
בפסקי ממועד -זרים  לפחות,  שנים,  שלוש  חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  חלוטים,  דין 

 ההרשעה האחרונה. 
 

 לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים: 
גם בעל השליטה בו או   –תושב הוא חבר בני אדם ראל, ואם הידי תושבי יש- , מי שנשלט על"בעל זיקה"

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.
 . 1968-", כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח"שליטה

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3
 
 

 _______________ 
 המצהיר             

 
 דין -אישור עורך

 
ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'    , הופיע _________________  הנני מאשר כי היום 

עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,   ,____________________   ,
ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,   

 ה בפני. ו וחתם עליאישר את נכונות תצהיר
 

 _______________ 
 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     
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 12-אנספח 

 2020/23מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות 

 

 לכבוד 

 גליל מערבי  רשויות  אשכול איגוד ערים 

 א.ג.נ.

 ל מצלמות מערך טכנולוגי שלביצוע סקר ותכנון הנדון: הצעה 

 ורשויות האשכול  ואמצעי אבטחה עבור אשכול גליל המערבי בע"מ

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן  

( הנני המוסמך להצהיר בשם המציע בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן: "המציע"

   

 

 מכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. ם את הצעתו בהמציע לא תיא .1

המציע לא מנע מיועץ ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנה לגורם   .2

 מור. כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כא

גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות    .3 המציע מתחייב שלא לגלות ולמנוע את 

 המכרז.

 . היר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםמצ אני .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

  , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה  אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ 

לי  בפנ המוכר/ת   __________ שמספרה  בת.ז  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   _____________ מר'/גב'  יי 

הצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא  באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ל 

 רו/ה וחתם/ה עליו בפניי. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהי

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות המציע מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם המציע את  

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

__________ _______ 

  עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 13-אנספח 

 2020/23מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 ת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכולהרהצ

 או חבר מועצה ברשויות האשכול 
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מרשויות   מועצה מולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 האשכול

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על   ה, קרובו, "חבר מועצ .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או   10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –עם  הרשות. לעניין זה "קרוב   לעסקה

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  מניע   12הוראה  הכללים  הציבור של  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  ת 

 (. 3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' ברשויות  

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

י בו, לא יהיה צד לחוזה או  בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחרא 10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הציבור של    12הוראה  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  הכללים 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה  1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א   142סעיף   .3

זה  ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חו-ידו עצמו על על - מעוניין במישרין או בעקיפין, על  נוגע

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 , כדלקמן: 1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  קרובו, סוכנו "חבר מועצה,  .ג

צד לחוזה או  בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ד גם  קיימת  זהה  נ   12הוראה  מניעת  הכללים  הציבור של  נבחרי  של  עניינים  יגוד 

 (. 3114ות )י.פ. תשמ"ד עמ' ברשויות  המקומי

 

לך קירבה משפחתית, לפי  אם ישנה או אין  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

מרשויות    כלשהו, או עם עובד רשות רשות מרשויות האשכול  ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה  

 . האשכול או עובד האשכול
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 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. רה הצה .6

 

ובפרט .7 בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  לדירקטוריון    אין  המתירות  ההוראות 

להתיר התקשרות    וברוב חבריהאשכול   הפנים  עפ"י החלטת שר  יהיה  כאמור  או  שלא  ובלבד 

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

____ __________________________________________________________________ 

 הצהרה 

 

ב להשתתף  המעונין   ___________________________ הח"מ  פומביאני  מס'    מכרז 

שפורס מערביע"י    ם_______________  גליל  רשויות  אשכול  ערים  בזאת  איגוד  ומתחייב  מצהיר   ,

 כדלקמן: 

 

 והנני מצהיר קראתי את האמור לעיל  .1

יש/אין )מחק את המיותר( האשכול  ת  יומועצת רשודירקטוריון האשכול ו/או  בין חברי   א.

 לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

המיותר(  ב. את  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  לתאגיד 

הע חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  במונח  המוגדרים  מאלה  על  לאחר  או    10%ולה  בהון 

 כעובד אחראי.  ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או

אשכול ו/או באיזו מרשויות יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 . האשכול

 

היה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או  י   האשכולידוע לי כי   .2

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

ה .3 לעיל  כי הפרטים שמסרתי  זו הינו  אני מצהיר בזאת  והאמור בהצהרה  נכונים ומלאים,  ינם 

 אמת.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 14-נספח א

 התחייבות לשמירת סודיות

 _______  ___ בשנת____ בחודש __ __ביום __ בקיבוץ כברי,ה שנערכה ונחתמ

 

 על ידי: 

 ____________________ 

 ת.ז. ________________ 

 מרח' _______________ 

 

 

 מקבל את השירותים כהגדרתם להלן; איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביו הואיל 

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  והואיל

 

 להגן. נת האשכול יחשף לסודות מקצועיים עליהם מעונייעשוי להוהנני  והואיל

 

 כדלקמן: איגוד הערים אשכול רשויות גליל מערבילפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 

 השירותים" או 

אשכול רשויות גליל מערבי ליווי הצטרפות רשויות חדשות ללפרויקטור     -"שירותי יעוץ" 

, בהתאם למפורט במכרז  תכנון והקמה של מוקד ומערך מצלמות אבטחה

 אשר פורסם על ידי המזמין.  23/2020פומבי מס' 

) - "מידע" מידע  )Informationכל  ידע   ,)Know-How  ,תכתובת מסמך,  ידיעה,   ,)

ו/או  נה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור  תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסק

ן בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של הנוגע למתן השירותים, בי

ו/או   אופטית  ו/או  אלקטרונית  ו/או  חשמלית  בצורה  ידיעות  שימור 

מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו  

 מצוי בנחלת הכלל. 

יגיע    כל -"סודות מקצועיים"  אשר  המזמין  אודות  למתמידע  בקשר  העובד  או  היועץ  ן  לידי 

השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות  

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או  

 כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 
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 שמירת סודיות .2

וחלטת ולעשות בהם שימוש  המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מהנני מתחייב לשמור את  

תן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא  אך ורק לצורך מ

הסודות   ו/או  המידע  את  אדם  כל  לידיעת  להביא  או  למסור  להודיע,  להעביר,  לפרסם, 

 המקצועיים. 

' )ביטחון המדינה, יחסי  וי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק זהנני מצהיר כי ידוע לי שאי מיל

 . 1977  -יים( לחוק העונשין, תשל"ז חוץ וסודות רשמ

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________ 
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 15-אנספח 

 2020/23מכרז מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 1עניינים   לניגוד  חשש  לאיתור   שאלון

 

 גליל מערבי  רשויות  ליווי הצטרפות רשויות חדשות לאשכוללפרויקטור 

 

 .איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים ל השאלון מתייחס לאיתור ניגוד עניינים 

 

 וכהונות  תפקידים -   א' חלק

 

 אישיים  פרטים .1

 

 _____________________________________________  :משפחה שם

 

 ___ שם פרטי: ____________________________________________

 

      |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות   מס'

 

 רחוב: _______________________________________     :כתובת

 

 ____________ ישוב: ___________________ מיקוד: /עיר

 

 _________________  :מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד

 

 מס' פקס: ___________________ 

  

 
 2/2011ז לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים, חוזר מנכ"ל משרד הפנים בהתאם למכר 1
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 ועיסוקים דיםתפקי .2

של   קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט אחורה    4לתקופה  שנים 

    וכד'(. ת/כיועץ ית,/כקבלן בתאגיד, משרה ת/כנושא ת,/כעצמאי ה,/כשכיר לרבות(

   .ב("וכיו עמותה שותפות, סוג )חברה, מכל  בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא

  .תפקידים בהתנדבות( גם במפורש לציין בהתנדבות )יש או כרשב לתפקידים להתייחס נא

 

 שם המעסיק 

 וכתובתו 

תחומי הפעילות של  

 המעסיק 

התפקיד ותחומי  

 האחריות 

 תאריכי העסקה 
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 ציבוריים  תפקידים .3

 .לעיל 2  בשאלה צוינו  שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .שנים אחורה 4של  לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא

 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 
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 מקבילים  בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

אחרים, בין אם   גופים ופירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות א

 .הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים

 .אחורה שנים 4לתקופה של  קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא

שם התאגיד/ רשות/ גוף  

 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  

הכהונה ותאריך  

 סיומה 

פעילות מיוחדת   2סוג הכהונה 

   3בדירקטוריון 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 
שמות בעלי המניות שמינו    – נא לפרט גם    – דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני    2

 אותך 

 חברות בוועדות או תפקידים אחרים   כגון 3
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  לפעילות קשר .5

לפעילות   ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

מערבי גליל  רשויות  אשכול  ערים  הקשורים או  איגוד   קשר או זיקה זה )ובכלל  ואלי לגופים 

 א ושה אחרים לגופים או  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי שבשליטת יםסטטוטורי לתאגידים

 אליהם(?  קשור

 קשר או זיקה כל לציין נא  .אחורה שנים 4של   ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן

 מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל  לרבות -בגוף   עניין" "בעל

אין  חיצוני יועץ  או /ו אותו מייצג  או /ו  בו  עובד  או /ו  בו  עניין כבעל  שלא לפרט אחזקה  צורך לו. 

  .4בבורסה  בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד

 

 לא  / כן

 

___________________________________________  /פרט כן, אם י: 

 ___________________ _________________________________________________

_________________ _______________________ ____________________________

 ____________________________________________________________________

  ________________________________ 

  

 
 8196-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

   – "בעל עניין", בתאגיד 

התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של   (1)
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או  

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,    25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  
 – לענין פסקה זו  ;מהדירקטורים שלו  או יותר  25%או רשאי למנות 

 לעניין  ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

לעניין זה,    ;ערך האמוריםהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות ה (ב)
רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך    –"נאמן"  

   ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  (2)
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 משפחה קרובי לגבי 5-2בשאלות  כאמור תפקידים פירוט .6

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2בסעיפים   כאמור, תפקידים, פירוט

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס  יש

 לעיל   שנדרשו בשאלות הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט  נא

 התחלת תאריך וקו, ותחום עיס  התאגיד  שם לפרט  יש בדירקטוריון,  חברה  זוגך  ת /בן )למשל: אם

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות  הכהונה סוג הכהונה

 שולחנך.  על  שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן - "קרוב" 

 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

____ ________________________________________________________________

  ________________________________ 

__________________ __________________________________________________

 ____________________________________________________________________

______________________ ______________________________________________

  ________________________________ 

 ____________________________________ ________________________________

 ____________________________________________________________________

 ________________________________________ ____________________________

  ________________________________ 

______________________________________________________ ______________

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________________ __________

  ________________________________ 

 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 שאליו  לך בתפקיד כפופים או בעקיפין(, או )במישרין עליך   ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה  מכהנים ת,/מועמד ה/את

 או זיקות משפחה קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם מתקיימים

   ?אחרות

 לא  / כן

 

______________________________________/פרט כן, אם _____  י: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
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_____________________________________________ _______________________

  ________________________________ 

   עניינים חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8

 אותך שעלולים להעמיד קרוביך, של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

   ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד  חשש של במצב

 שולחנך.  על  שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן - קרוב" "

 

 לא  / כן     

 

___________________________________________  /פרט כן, אם י: 

 ____________________________________________________________________

 ___________________________________________ _________________________

 ____________________________________________________________________

_____  ___________________________ 

 

כהונות תפקידים, .9 להעמידך מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים,   שעלולים 

 עניינים לניגוד חשש של במצב

 לא האחרים, שאליהם קרוביך של אחרים ועניינים כהונות עיסוקים, ם,תפקידי על לך ידוע האם

,  )עסקיים ושותפים חברים קרובים זה ובכלל( מקורביך של או לעיל, בשאלות  להתייחס התבקשת

  ?ת /מועמד ה/את  שאליו עניינים בתפקיד לניגוד  חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 .ראשונה מדרגה שאינם יםולקרוב זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 של  תפקידים ועיסוקים לעיל )לדוגמה,  8-1בשאלות   נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

חברויות  קרובים לפעילות שיש וקשר  מקבילים,  בגופים  או  בדירקטוריונים  אלה,   הרשות להם 

 .המקומית(

 

 לא  / כן

 

___________________________________/פרט כן, אם ________  י: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_____  ___________________________ 

_________ ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  _________________________________________ 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10
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הכול  מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא עיסוקים   ופירוט השכלה לותהשאלון, 

 .תאריכים כולל  ובהווה, בעבר

 

 ואחזקות  נכסים -ב'  חלק

 

 אחזקות במניות  .11

 עסקיים כלשהם, שלך בגופים שותפות או בעקיפין, או בתאגידים, במישרין מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או

   1968  –ח  "תשכה ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד  עניין כבעל שלא אחזקה לפרט  צורך  אין

 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

 שולחנך.  על  שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן - קרוב" "

 

 לא  / כן

 

 י:/פרט כן, אם

 

 שם המחזיק  שם התאגיד/הגוף 

אם המחזיק אינו  

 המועמד 

תחום עיסוק   אחוזי החזקות 

 התאגיד/הגוף 

 

 

 

 

 

   

 
 1968-ות ערך, תשכ"חחוק נייר  5 5

   – "בעל עניין", בתאגיד 

המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון   (1)
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או  

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,    25%דם כאמור מחזיק  כמנהלו הכללי, או תאגיד שא 
 – לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו   25%למנות או רשאי 

 לעניין  ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

לעניין זה,    ;כמחזיק בניירות הערך האמורים  החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן  (ב)
חזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמ  –"נאמן"  

   ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 ים. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומ (2)
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 שם המחזיק  שם התאגיד/הגוף 

אם המחזיק אינו  

 המועמד 

תחום עיסוק   אחוזי החזקות 

 התאגיד/הגוף 
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 לניגוד עניינים  חשש של  במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 שימוש בהם או מכירתם שאחזקתם, קרוביך, בבעלות או בבעלותך אחרים  נכסים קיימים האם

מועמד, לרבות עסקים בתחומי   אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים

 או נכסים להשכרה?   רשויות גליל מערבי איגוד ערים אשכולרשויות  

 שולחנך.  על  שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן - קרוב" "

 

 לא  / כן     

 

___________________________________________  /פרט כן, אם י: 

 ______________________________________________ ______________________

___________________________ _________________________________________

  _________________________________________ 

 

 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

או  ה, /את האם משותפיך קרוביך  או ערב  או  כספים חייב ישנם, אם העסקיים, מי   לחובות 

 כלשהם?   להתחייבויות

 ך. שולחנ על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" 

 

 לא  / כן

 

___________________________________________  /פרט כן, אם י: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_________________________________________________ ___________________

_____  ___________________________ 
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 עניינים  לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 לניגוד של חשש במצב אותך להעמיד שעשויים לעיל, פורטו שלא אחרים, נכסים על לך ידוע האם

 ת ? /מועמד  ה/את שאליו בתפקיד  עניינים

, )ושותפים עסקיים קרובים חברים זה מקורביך )ובכלל של קרוביך, של שלך, לנכסים להתייחס נא

 .בהם  בעלי עניין הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

עניין"" במישרין  בו, צבעהה זכויות  או/ו בגוף  אחזקות  לו  שיש  מי לרבות -בגוף   בעל   ובין  בין 

 יועץ  או /ו אותו או מייצג /ו בו  עובד  או/ו בו  מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן  או/ו בעקיפין,

 .לו חיצוני

 

 לא  / כן

 

___________________________________________  /פרט כן, אם י: 

 ____________________________________________________________ ________

 ____________________________________________________________________

 ___ _________________________________________________________________

 ________________________________



 
 
 
 
 
 

 

 הצהרה  -  ג' חלק

 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר

 

 נכונים  ולמקורבי, הם מלאים, לעצמי, לקרובי  בקשר  זה, בשאלון שמסרתי  והפרטים  המידע  כל .1

 ואמיתיים. 

 

לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל   .2 מידיעה ולמקורבי, לעצמי,   הם 

 הפרטים  ו שב וזאת במקרה הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי  במפורש נאמר כן אם אלא אישית,

 אישית. מידיעה לי  בחלקם ו/או אינם ידועים ו/או במלואם לי ידועים אינם

 

 של במצב לי להיות לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 התפקיד. עם עניינים לניגוד חשש

 

שש לניגוד עניינים  ח של  במצב להיות לי  לגרום שעלול עניין  בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4

איגוד ערים אשכול רשויות  המשפטית של   היועצת במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של

 בנושא.  גליל מערבי

 

 יתעוררו במהלך או  בשאלון,  הצהרותיי בתוכן שינויים  יחולו בו  שבמקרה מתחייב/ת לכך  אני  .5

עניינים,   לניגוד  חשש שלבמצב   אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים

של    ץביוע איוועץ מערביהמשפטי  גליל  רשויות  אשכול  ערים  אמסוראיגוד   המידע את  ול , 

 .והנחיותי  לפי ואפעל  בכתב הרלבנטי

 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,   .6

 . 1998 – התשנ"ח 

 

 

 

 

____________________                                    _________________ 

 חתימה                       תאריך           

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ' מסמך ב

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 23/2020ממכרז פומבי 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 חוזה יעוץ 
 2020___ בחודש ___,   ביוםבכברי שנערך ונחתם 

 

 

 501400618 -גליל מערבי   איגוד ערים אשכול רשויות ב י ן : 

 כברי קיבוץ  

 ("המזמין"או "האשכול" )להלן:        

 

  ל ב י ן :

  

 ( "היועץ")להלן:         

 

על הואיל: אוגד  )להלן:  -והמזמין  המקיימות  רשויות  מספר  המזמין"ידי  בין  "רשויות   ,)

 היתר, באמצעות המזמין מכרזים משותפים לתועלת כל הרשויות;

 

 לרשויות החברות במזמין; צרף רשויות חדשות ל שמבק מיןוהמז והואיל:

 

ולצורך צירוף הרשויות הנוספות על המזמין להתקשר עם יועץ שילווה את המזמין   והואיל:

 (;"שירותי הייעוץ")להלן: בכל הקשור בצירוף הרשויות 

 

שירותי  פרסם מכרז  והמזמין והואיל: מס'  הייעוץ  לקבלת  פומבי  :  )להלן,  23/2020, מכרז 

הוראות    –להסכם זה    1נספח  כמפורט בפנייה לקבלת הצעות המצ"ב כ(  "המכרז"

הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו    1נספח 

 ; הן משלימות את הסכם זה

 

והיועץ הציע לבצע את שירותי הייעוץ, הליווי והפיקוח, והמזמין בחר להתקשר עם   והואיל:

 הצעתו; היועץ עפ"י  

 

 : לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמןאי 

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.   .1.1



 
 
 
 
 
 

 

נוחיות .1.2 לשם  מובאות  הסעיפים  חלק    והתמצאות  כותרות  מהוות  אינן  והן  בלבד 

 מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו.  

 : הגדרות .1.3

 .ספחיוחוזה זה על נ –" חוזה זה" / "החוזה"

מס'     –" מכרז הצעות המחיר" ידי    23/2020מכרז  על  פורסם  ערים  אשר  איגוד 

 . על נספחיו  , אשכול רשויות גליל מערבי

, ובהתאם לעניין  מערביאיגוד ערים אשכול רשויות גליל    – "האשכול"

 ; איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביגם 

נהריה,     – "רשויות האשכול" עכו,  עיריית  מטה  המועצה  העיריית  אזורית 

מקומית בית  המועצה  התרשיחא,  -אשר, עיריית מעלות

מקומית  ה מועצה  האזורית מעלה יוסף,  המועצה  הג'אן,  

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישה מועצה  השלומי,  

ורדים,   מזרעה,  המועצה  הכפר  מועצה  ה מקומית 

פסוטה,  ה מעיליא  המועצה  המקומית  מקומית 

, וכן כל רשות  ת מגדל תפןמקומית תעשייתיהמועצה  וה

הזוכה/ים   עם  הזכייה  בתקופת  לאיגוד  שתצטרף 

 במכרז;

, או מי  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבימנכ"ל    – "מנכ"ל"

 ידו לניהול חוזה זה.-על שימונה 

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות  האשכול  נציג     – "המנהל"או  "המפקח"

חיר וחוזה זה. הודעה על  על פי מכרז הצעות המ  היועץ

 . בכתבליועץ זהותו תימסר  

  , שלוחיו, יורשיו ומורשיו היועץ, לרבות נציגיו של  היועץ  - ״היועץ״

ו/או   בשמו  הפועל  כל קבלן משנה  לרבות  המוסמכים, 

 או כל חלק מהן.  העבודותמטעמו בביצוע  

לאשכול   – ״העבודות״ חדשות  רשויות  לצירוף  וליווי  ייעוץ    שירותי 

 ם לחוזה. בהתא

חודש,     –" מדד המחירים לצרכן" בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד  משמעו 

המרכזית   הלשכה  ידי  גוף  על  כל  ו/או  לסטטיסטיקה 

שיתפרסם   אחר  מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר 

 . במקומו

 . 15.10.2020מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום    –" מדד הבסיס"

 :גופו בלתי נפרד מן החוזה הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק .1.4

 היועץ במכרז.  הצעת -  2-א נספח

 .מפרט השירותים – 1-ב נספח



 
 
 
 
 
 

 

 נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן.   - 2-נספח ב

היועץ מצהיר כי    .גופומסמכי מכרז הצעות המחיר מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   .1.5

תנאי   מסמכי  כל  את  ומכיר  קרא  המהווים  העבודות  הוא  נפרד  הנ"ל  בלתי  חלק 

והגיע   על החוזה לאחר שבדק  וכי חתם  לכל תנאיהם  כי הוא מסכים  זה,  מחוזה 

 י יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. למסקנה כ

 

 העסקה .2

ל בזאת  מוסר  עצמו   היועץו   יועץהמזמין  על  בזאת  כמפורט  ,מקבל  הייעוץ  שירותי    להכין 

 חוזה זה.וזאת בהתאם להוראות  ,(שירותי הייעוץ": " )להלן  הלחוזה זהמצ"ב נספח א' ב

 

 היועץ התחייבויות  .3

על  מצהיר בזאת, כי בדק היטב את מסמכי מכרז הצעות המחיר, חוזה זה    היועץ .3.1

 על פי חוזה זה.   והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי  ול  יםברורו  נספחיו

האשכול ובהתאם    בצע את כל העבודות בהתאם להוראותימצהיר בזאת כי    היועץ .3.2

 .  לקבוע בכל דין

ם שיש בו כדי להפריע לספק ולקיים את  היועץ מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינ .3.3

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין.  

 . לאספקת העבודותאת מלוא הידע והכישורים  ו מצהיר כי יש ל היועץ .3.4

ו  מצהיר  היועץ .3.5 אישור  ו/או  רישיון  כל  בידיו  כי  ככל  /ומתחייב  הנדרש,  היתר  או 

זה   חוזה  נשוא  העבודות  כל  לביצוע  דין  כל  פי  על  בכל  שנדרש,  כי  מתחייב  והוא 

תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידיו כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים  

 הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים. 

הסכם זה,    היועץ מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי לביצוע העבודות על פי .3.6

ו לקבלן  וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/א

משנה כלשהו, שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה  

 ובלעדית לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה.

, לרבות  ורותימיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהלאשכול  מתחייב להודיע    היועץ .3.7

כאמור,    ביטול   על היתר,  ו/או  אישור  ו/או  רישיון  כל  כל  על  כנגדוכן  שניתן    ו צו 

 . זה חוזה ל בהתאם  לבצע את העבודות ווהאוסר או מגביל את יכולת 

כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים    מצהיר  היועץ .3.8

לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות    המתאימים  ה ורישיונות מתאימים,הסמכ בעלי  ו

הכרוכות או הנובעות    ואו השירותים/  העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל העבודות

 מתנאי חוזה זה.  



 
 
 
 
 
 

 

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי    היועץנכונותם של הצהרות    כי  מובהר .3.9

זה    זה חוזה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת    חוזה במהותי  

   . היועץמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחר מועד  ובין בכל

 

 היועץ ת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:   היועץ האחרות של ו  לגרוע מהתחייבויותי מבלי

 זה.   חוזהפורט בהעבודות, כמאת  לבצע מתחייב   היועץ .4.1

 יסופקו בהתאם למפורט בהזמנה והנחיות האשכול.  העבודות .4.2

קיום    , באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוךעבודותע את ה היועץ יבצ .4.3

נהלי   העבודותכל  המידע  ביצוע  אבטחת  והביטחון,  הבטיחות  בדרישות    ועמידה 

 . עבודותוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט ה

מת .4.4 ההיועץ  כי  די   מבוצעותה  עבודותחייב,  כל  להוראות  יתאימו  ידו  והוא  על  ן 

 . עבודותלמלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על ה מתחייב 

כל   .4.5 עם  האפשרית  ביותר  והיעילה  המלאה  הטובה,  בצורה  פעולה  ישתף  היועץ 

, בכל שלב  האשכול ורשויות השאולמטעם    עבודות המעורבים בביצוע ה  הגורמים

השל   הנחיית  עבודות  ביצוע  לפי  היועץ,  יעביר  זה,  בכלל  ,  כולהאשולאחריהם. 

 עבודות. ל  מסמכים ונתונים הנוגעים

ולטובת  .4.6 יפעל היועץ בנאמנות עבור החוזה  זה,  פי חוזה  על    בביצוע התחייבויותיו 

המועסקים    . כמו כן, יקפיד ויוודא היועץ, כי גם עובדיו וכלהאשכולהאינטרסים של  

האינטרסים    , יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובתעבודותה  על ידו במסגרת ביצוע

 . האשכולל ש

ח אדם בהיקף  וכ עבור האשכול    ביצוע העבודות מתחייב להעסיק במסגרת  היועץ   .4.7

ל  ובאיכות העבודותהנדרשים  לדרישות    הגבוההברמה    ביצוע  ובהתאם  ביותר 

ב האשכול   המפורט  בהיקף  לפחות  מקרה  העבודהובכל  זה  לרבות    הזמנת  בחוזה 

 בהצעה ובמכרז.  ונספחיו, 

  ו ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותהאשכול  וראות  מתחייב בזאת לציית לההיועץ   .4.8

   לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך.בקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמו של

  ,שירותי הייעוץ  מתן כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים ל  ,מצהיר ומאשר  היועץ .4.9

ין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או  י לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענ

 ן זה.יו/או תביעות לעני  דרישות

סעיף   .4.10 להוראות  בהתאם  אישורים  בעל  יהיה  זה  הסכם  תקופת  בכל  לחוק    2כי 

 . 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 כפיפות .5



 
 
 
 
 
 

 

מעת לעת  את שירותי הייעוץ בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו    תתמתחייב ל  היועץ

מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה ימנה  ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה,  

 המזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם היועץ בכל הקשור להסכם זה. 

 

 מתן שירותי הייעוץ  .6

שלבי  לחוזה זה )להלן: "המצ"ב    1-ב  חבנספ  למפורטבהתאם    נתנויי שירותי הייעוץ   .6.1

 "(.הביצוע

ו/או    למען הסר כל ספק, שירותי הייעוץ כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות .6.2

 . 1-בבנספח נובעות מביצוע אותם שלבי ביצוע המפורטים אשר 

הייעוץ  מתןב  יחל   היועץ .6.3 בו    שירותי  במועד  ויסיימם  זה,  הסכם  חתימת  במועד 

 . יסתיימו כל שרותי הייעוץ לרבות כל שינויי המזמין

יאוחר מתום פרק הזמן    היועץ .6.4 ביצועו של כל אחד משלבי הביצוע לא  יסיים את 

, וזאת כל  בתוכנית העבודה השבועית שתיקבע  של אותו שלב כאמור  שנקבע לביצוע  

גרמ לא  ו/או הרשויות  ביצוע שלב  עוד המזמין  לעיכוב במודע  ו במעשה או מחדל 

 . כלשהו

, במועד שייקבע על  המזמיןיערוך ויגיש לאישור  היועץ  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

 . 1-ב נספחב, לוח זמנים מפורט לגבי שירותי הייעוץ הנכללים ויד

 היועץ אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה,    היועץ .6.5

 לביצוע אותה התחייבות.   ,מזמיןבפרק הזמן הסביר והמקובל, כפי שיקבע ע"י ה

 שיידרש. היועץ ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל  .6.6

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע הפרויקט שמקורם במזמין לא   .6.7

 כהפרה של ההסכם על ידי היועץ. ייחשבו 

 

 התמורה .7

, או כפי  2-בנספח א ביצוע מלוא שירותי הייעוץ תשולם ליועץ התמורה כמפורט    עבור .7.1

 שהוסכם בין הצדדים לפי כל דין. 

הא אחראי לתשלום התמורה לנותן השירות  להסרת ספק מובהר כי המזמין בלבד י .7.2

 )להלן היועץ(. 

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום    היועץלמען הסר כל ספק,   .7.3

לעיל, גם אם ביצוע    7.1בסעיף    פיםנוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעי

 . זה ןשירותי הייעוץ  והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניי

 

 סיום החוזה .8



 
 
 
 
 
 

 

לאחר מתן הודעה מוקדמת   ,מועד שהואהזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל  למזמין  .8.1

, וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה. הוראה זו אינה  יום  30בכתב של  

דרך   אבן  כל  בסוף  היועץ  עם  ההתקשרות  את  לסיים  המזמין  של  מזכותו  גורעת 

 . 1-בנספח  כמפורט ב

חוזה ספק,  הסר  ולכן    למען  הפנים,  משרד  ידי  על  במלואו  מתוקצב  לאשכול  זה 

יום ליועץ, וזאת    30של  בהודעה בכתב    ,שמורה הזכות לבטל התקשרות זו בכל עת

תקציב   דעתו    –בהעדר  שיקול  לפי  וזאת  זו,  התקשרות  למימון  חלקו,  או  כולו 

 המוחלט והבלעדי של האשכול. 

המזמין  ון כפי שיידרש ע"י  יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותי תכנ  היועץ .8.2

 . ויקבל עליהם תמורה

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את    8.1סעיף  סיום וביטול החוזה כאמור ב .8.3

בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט  ו/או את המזמין בהתאם למקרה  היועץ

 להלן.   8.4סעיף התשלום כאמור ב

לפני סיום    לעיל  8.1מור בפסקה  סיים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כא .8.4

יהיה עליו לשלם  , במקרה בו לא הפר היועץ חוזה זה,  1-בנספח  רט באבן הדרך כמפו

 . 1-ב נספחבוצעו בפועל עד לאותו מועד ע"פ הנקבע ב ש עבור שירותי הייעוץ  יועץל

חודשים, מכל סיבה    6לתקופה העולה על    הייעוץ   שרותי  אספקת   הופסקה   בו   במקרה .8.5

א  אשר  של  שהיא,  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  זכאי    היועץ ינה  יהא  מטעמו,  מי  ו/או 

  הייעוץ   שרותי  אספקת  את  לחדש  שלא,  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  שיקול"פ  ע,  היועץ

 . זמיןולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למ

 . מהצדדים  מי"י  ע  זה   זהחו  של  הפרה  יהווה  לא   לעיל  כאמור  במקרה   זה   חוזה  ביטול  .8.6

חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על היועץ לערוך חפיפה  במקרה של סיום ו/או ביטול   .8.7

התיקים   כל  את  אליו  ויעביר  המזמין  ע"י  שימונה  החלופי  הגורם  עם  מסודרת 

והמסמכים הדרושים לו לצורך המשך מתן שירותי הייעוץ. למעט מסמכים ו/או כל  

 רשם אשר הזכויות בו שייכות ליועץ.  מידע שהינו סוד מסחרי ו/או מ

ה בביצוע שירותי הייעוץ לגבי רשות מרשויות המזמין מכל סיבה  עיכוב או הפסק  .8.8

חודשים, לא יעכב את ביצוע שירותי הייעוץ אצל   4שהיא, לתקופה שאינה עולה על 

יתר רשויות המזמין ו/או את הביצוע של הפרויקט, ועל היועץ להמשיך ולספק את  

זה זה. ככל הניתן,  יעוץ לגבי יתר רשויות המזמין בהתאם לכל הוראות חושירותי הי 

ובלבד שההפסקה בעבודה של אותה רשות לא הייתה בלתי צפויה, יודיע המזמין  

 יום מראש.  30-ליועץ על ההפסקה בביצוע שירותי היועץ כ 

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא   .8.9

עד למועד בו ניתן לחדש את    ניתן לבצע את העבודות, יעוכב ביצוע שירותי הייעוץ

 ביצוע העבודות. 



 
 
 
 
 
 

 

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה   .8.10

יום ממועד מתן הודעה ליועץ, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה לאלתר    15תוך  

יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק היועץ   בהודעה בכתב ליועץ. האמור לעיל 

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות  ו/או  

יום ממתן ההודעה    15היועץ, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך  

 ידי המזמין. -ליועץ, על 

 

 שירותי הייעוץ  .9

של    ווכל חלק מהם כפופים לאישור   1-נספח בהמפורטים בביצוע שירותי הייעוץ   .9.1

 . מי מטעמו המזמין או

על   .9.2 לעיל,  האמור  לכל  דרישת  למזמין,להמציא    היועץבנוסף    , הראשונה  ועפ"י 

מסמכיםיב ו/או  מהתחייבויות  היועץאשר    ,אורים  יוצא  כפועל  ערך  ו/או    יוהכין 

 נשוא חוזה זה. 

בכל מועד    ,כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי  ,מאשר בזאת  היועץ  למען הסר כל ספק, .9.3

לנכון ייעצו  יועצים  ,  ליועץבנוסף  להעסיק,    ,שימצא  אשר  אחרים  גורמים  ו/או 

שכר המזמין    לבצע בהתאם לחוזה זה. היועץ  למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על  

ייע  בגין  כלשהי  באחריות  היועץ  יישא  לא  זה,  בסעיף  כאמור  שקיבל  יועצים  וץ 

ה  המזמין שלא באמצעות היועץ והמזמין פוטר את היועץ בגין כל טענה ו/או תביע

 בקשר עם האמור בסעיף זה. 

רשויות  מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את המזמין ו/או    היועץ .9.4

גורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י המזמין לתכנן ו/או להשלים  המזמין ו/או  

לשנות המסמכים  ו/או  ו/או  המפרטים  ו/או  התוכניות  ו/או  התכנונים  אשר    ,את 

הנוגע  נ יישא    יקטפרולערכו בכל  ע"י היועץ, למען הסר ספק היועץ לא  ולהקמתו 

ככל שהמזמין   ידו.  על  נעשו  כלשהן שלא  עבודות  ו/או  לפעולות  כלשהי  באחריות 

אם להוראות  יבקש כי היועץ יבצע עבודות נוספות מעבר לאמור בהסכם, וזאת בהת

תומחרו  מי מיועציו השונים של המזמין, הרי שביצוע עבודות כאמור על ידי היועץ י

   בנפרד וישולמו ליועץ מיד עם דרישתו הראשונה.

וזאת בכל    ,כוח אדם איכותי  ,כאמור בחוזה זה  ,ימנה לביצוע שירותי הייעוץ  היועץ .9.5

 הדרגים. 

בפועל   .9.6 היועץ  את  העבודות  לביצוע  ימנה  בלבד.  היועץ  המכרז  במסגרת  שהוצג 

ההסכם לאלתר  הוראה זו הינה תנאי יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תגרור ביטול  

 . אף ללא ההודעה מוקדמת על הפרת ההסכם

הייעוץ   זמין למ .9.7 שירותי  מביצוע  השעייתם  את  לדרוש  של  של    הזכות  מטעמו  מי 

נשוא חוזה זה.  בלבד אינו מתאים לביצוע שירותי הייעוץ    זמין, אשר לדעת המהיועץ

ל כאמור  יועץהופנתה  אדם  ,דרישה  אותו  את  לאלתר  להשעות  עליו  אשר   ,יהיה 



 
 
 
 
 
 

 

נדרשההש כנדרש  עייתו  ומקצועיות  מיומנות  בעל  חלופי  עובד  לאלתר  ולהעמיד   ,

המזמין   לאישור  כפופה  העמדתו  אשר  זה,  בחוזה  הנקבע  ע"פ  גם  תפקיד  לאותו 

 היועץ. ר תהא על חשבון החלפת כוח אדם כאמו "(.העובד החלופי)להלן: "

י מהפועלים  היועץ יהא המעביד של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מ .9.8

מטעמו של היועץ, בכל הנוגע לשירותי הייעוץ, יתבע את המזמין ו/או מי מהרשויות  

המזמינות בפרויקט בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעביד, יהא על  

 בגין כל תביעה כאמור.   מהרשויות המזמינותו/או מי מין היועץ לשפות את המז

סמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר  היועץ וכל הפועלים מטעמו אינם מו .9.9

 ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מיחידי המזמין. 

 

 זכויות קניין וקניין רוחני  .10

המחי .10.1 הצעות  מכרז  מושא  השירותים  במתן  יהיה  ולא  ו/או  אין  הפרה  משום  ר 

הו וכן אין  הפגיעה של זכויות הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלש

 ולא יהיו בהם כדי ליצור על הרשות המקומית כל מגבלה. 

לעיל, מתחייב היועץ לשפות את האשכול, מיד עם קבלת   .10.2 מבלי לגרוע מן האמור 

דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד האשכול בקשר עם הפרה  

שו להוציא, על  נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את האשכול בגין כל הוצאה שידר

 פי שיקול דעתו הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו.  

אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או    היועץכי ל  ,מוסכם על הצדדים .10.3

במסמכים ו/או  סוגיהם  ,במפרטים  כל  ל  ,על  הנוגע  בכל  הוכנו  ,  שירותיםאשר 

ך זה מתן השירותים,  , וזאת לצורבלבד אשכולת ו/או תוקנה ליוהבעלות בהם מוקנ

 .היועץלמעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים ל

תוצרי  כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל  ימוותר בזאת על זכות הע  היועץ .10.4

ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים    ייעוץה

 השירותים. כפועל יוצא מביצוע   היועץ אשר נמסרו ל

 היועץ אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.יתור כאמור לעיל, של ו וה .10.5

 

   שמירת דינים .11

לבצע את    היועץ .11.1 ו/או השירותיםמתחייב  דין  העבודות  לכל  ציות  זה    ,תוך  ובכלל 

רשות   כל  שיוצאו מטעם  או  עזר שהוצאו  וחוקי  צווים,  הוראות,  חוקים, תקנות, 

או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע  /קית שיצאה ומוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חו

השירותים,ל ו/או  ב   עבודות  הכרוך  בדבר    הן,וכל  דין  כל  הוראות  אחר  ולמלא 

עבודות  שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה יהודעות, קבלת ר 

 . ו/או השירותים



 
 
 
 
 
 

 

שמיר  היועץ .11.2 לשם  והגהות  הבטיחות  תנאי  כל  של  קיומם  להבטיח  על  מתחייב  ה 

 .  עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה  ושל עובדי שלומם 

שיון אשר יינתן בקשר  ילשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או ר  מתחייב  היועץ .11.3

 לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .12

ל האישורים  מטעמו, מחזיקים בכמצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי    היועץ .12.1

ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה,  

על נספחיו, ובהתאם לכל דין. היועץ מתחייב בזאת להציג בפני הרשות המקומית  

 את האישורים ו/או הרישיונות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.

ו רישיונות ו/או היתרים  כי החזקת אישורים ו/א מצהיר בזאת, כי ידוע לו    היועץ .12.2

לב    12.1תקפים, כאמור בסעיף   וזאת בשים  זה  יסודי של חוזה  לעיל, הינה תנאי 

למהות השירותים. אי נכונות הצהרות היועץ כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן,  

 תיחשב הפרה יסודית של החוזה. 

ף הצהרותיו,  כל שינוי שיחול בתוק בזאת ליידע את האשכול מיד על מתחייב היועץ .12.3

בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדו, האוסר ו/או המגביל, את יכולתו  

 לבצע את העבודות ו/או השירותים.  של היועץ

 

 אחריות בנזיקין .13

בנאמנות  במסירות, ללא שיקולים זרים,  מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ    היועץ .13.1

וץ שבוצעו על ידו ו/או ע"י  ראי לטיב שירותי הייע וברמה מקצועית נאותה והוא אח

 מי מטעמו. 

מטעמו .13.2 מי  ו/או  המזמין  אחרים    אישר  מסמכים  ו/או  פעולה  תכניות  ביצוע  ו/או 

  היועץ את  הדבר  הפרויקט, לא יפטור    לתכנון  כלשהיא שהכין היועץ, והכל בכל הנוגע

ואין באישור כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על    ,מאחריותו המקצועית המלאה

אחריות כלשהי לטיב התוכניות ו/או המסמכים ו/או שירותי   ועלים מטעממי מהפו

 הייעוץ. 

יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל    היועץ  ,למרות האמור לעיל בסעיף זה .13.3

מי מהפועלים מטעמ ו/או  לבצע את שירותי   ובמקרים בהם המזמין  הייעוץ    דרש 

עתו המקצועית אין לבצע את  כי לפי ד   ,הודיע בכתב למזמין  היועץ באופן מסוים ו 

ע"י המזמין    היועץשירותי הייעוץ באופן שנדרש ע"י המזמין ולמרות הודעתו נדרש  

 אותו אופן מסוים אשר נדרש. בלבצע שירותי הייעוץ 

ו/  .13.4 ו/או נזק ו/או אבדן  או הוצאה, בין  היועץ יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה 

ו/או למשתמשים  או לרשויות האשכול  לאשכול  גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו    נזקי

ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של    בשירותים לפי חוזה זה 



 
 
 
 
 
 

 

ו/א ידו  על  המועסק  כל  ושל  בו  היועץ  בשמו  העבודותפועל  בביצוע    ביצועו  ו/או 

זה, שבחוזה  היועץ  של  והאמצעים    התחייבויותיו  הצעדים  בכל  ינקוט  והיועץ 

 והוצאה כאמור. , חבלה, נזק, אבדןהדרושים למניעת תאונה

את   .13.5 ומראש  לחלוטין  משחרר  היועץ  זה  חוזה  על  ורשויות  בחתימתו  האשכול 

מכל אחריות  ם  ומטעמ  םוכל הפועל בשמם  לחיהו, שםעובדיה נבחריהם,  ,  האשכול

שת סעיף  יק, אבדן והוצאה כאמור ברנז  וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה,

מאחריות לא יחול, עת יוכיח היועץ מעבר לכל    בדבר פטור זה לעיל. מובהר שהאמור  

 ביצע היזק בזדון. ו בשליחות אוהאשכול ספק, שמי מטעם 

יישא באחריות המלאה   .13.6 ו/או  והבלעדית  היועץ  כל הפועל בשמו  ו/או  עובדיו  כלפי 

ו/או ב  מטעמו במתן ביצוע התחייבויותיו של היועץ שבחוזה זה,  שירותי השירות 

חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי    או/בגין כל תאונה ו 

 במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי חוזה זה.   רכוש, שייגרמו למי מהם

ו/או את הניזוק/ים, לפי    לאשכול או לרשויות האשכול היועץ מתחייב לפצות את   .13.7

זק, אבדן והוצאה שהיועץ  עם דרישה ראשונה, בגין כל נ  ן, ו/או לשפותם, מידיהעני 

בסעיפים כאמור  להם,  מקרה    13.2ו/או    13.1  אחראי  ובכל  או  לעיל,  שהאשכול 

כלשהו בקשר לנזק, אבדן    לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר   צואלי   שרשויות האשכול

לשלם כל פיצוי או תשלום   –י להם כאמור מתחייב היועץ  או הוצאה שהיועץ אחרא

  ווריבית והוצאות שעמד   זאת בתוספת הפרשי הצמדה , וכל הםכאמור לפי הוראותי 

 בהן בקשר לכך. 

האשכול .13.8 לרשויות  או  נזק    וישא ילא    לאשכול  ו/או  אובדן  לכל  כלשהי  באחריות 

יצוע השירותים ו/או  היועץ ו/או של עובדיו במהלך ב  שייגרמו לרכוש ו/או לציוד של

תור מלא, סופי  חוזה זה היועץ מוותר בזה בווי  כתוצאה מביצועם, ובחתימתו על

בגין ו/או בקשר ו/או    האשכול ורשויות האשכול  ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי 

 כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור. 

כושו של כל  היועץ יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לר .13.9

ים בהם  אדם ו/או תאגיד, לרבות לאשכול או לרשויות האשכול ו/או תאגידים קשור 

ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו  

ו/או   ו/או הפועלים מטעמו  ו/או ספקיו  עובדיו  ו/או מעשיהם של  ו/או מחדליהם 

   עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם.

נדרשו האשכול או רשויות האשכול לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק   .13.10

ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שהיועץ אחראי  שנ לעיל  גרם, לרבות כאמור 

פי חוזה זה, ישפה היועץ את האשכול או רשויות האשכול  -פי דין ו/או על- להם על

כום ששילמו האשכול או רשויות  מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל ס

להיות מחויבים בו, וכן בגין  האשכול ו/או חויבו לשלם ו/או כל סכום שהם עשויים 

כל הוצאה שנגרמה להם בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות  



 
 
 
 
 
 

 

משפט ממשיות, והכל בתנאי שנתנו לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או  

 ואפשרו לספק להתגונן מפניה.  דרישה כאמור 

 על פי סעיף זה.  על כל מקרה בו נתבעו   יועץמתחייב להודיע ל האשכול .13.11

 

 ביטוח .14

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות היועץ על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב   .14.1

ותקופת   הפרויקט  ביצוע  תקופת  כל  למשך  חשבונו,  על  ולקיים,  לבצע  היועץ 

האחריות, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור  

היועץ,   ביטוחי  קיום  ההזמ  2-ב  נספחכף  המצורעל  להציעלמסמכי  הצעות    נה 

יום    –( וזאת לפי המוקדם מבין  "האישור"ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  

התחלת   יום  או  היועץ,  של  לרשותו  מקצתו,  ו/או  כולו  העבודה,  אתר  העמדת 

"ביטוחי  על פי הקבוע בהסכם )להלן:  או יום הגעת ציוד או חומרים לאתר,  העבודה,  

 (: היועץ"

 לפי צד שלישי;  ביטוח אחריות כ -פרק ב'  .14.1.1

 טוח חבות מעבידים;בי -פרק ג'  .14.1.2

היועץ יבצע את ביטוחי היועץ בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, אשר   .14.2

, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם  אשכולתאושר על ידי ה 

 את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. 

 . נזק של במקרה  עצמיות   השתתפויות  לתשלום אחראי לבדו יועץה .14.3

לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של   .14.4 ו/או    האשכולביטוחי היועץ יכללו סעיף 

רשויות  ו/או  האשכול  וכי המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי    רשויות האשכול

 בגין נזק המכוסה בביטוחי היועץ.  האשכול

בטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם  מפורש על פיו המ  ביטוחי היועץ ייכללו תנאי .14.5

ל המבטח  מסר  כן  אם  אלא  היקפם  רשום    אשכולאת  בדואר  כך  על    30הודעה 

  ןנת   אשכול ( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור וה שלושים)

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור

יום ביטוחי היועץ"  היועץ מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של "אישור על ק .14.6

)שבעה(    7-ולא יאוחר מ  ההזמנהע"י המבטח, במועד  כדין  ( כשהוא חתום  6-)מסמך ב

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור    .ימים לפני מועד תחילת העבודה

לאמור בהסכם זה, מתחייב היועץ לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות  

 הסכם זה. 

. על פי דרישת  אשכולנאי לקבלת העבודות או חלקן על ידי ההמצאת האישור הינה ת .14.7

עוד    אשכול ה כל  ביטוח,  תקופת  תום  מדי  האישור  את  וימציא  היועץ  יחזור 

 תקיימת אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות.מ



 
 
 
 
 
 

 

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי היועץ ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או   .14.8

לה בכדי  הטלת  בשינויים  להוות  בכדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  וות 

בכדי להוות צמצום לאחריותו    רשויות האשכול ו/או    האשכולאחריות כלשהי על  

 של היועץ, לפי הסכם זה או כל דין. 

היועץ יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר   .14.9

שיערוך היועץ לרכוש ו/או לאחריותו, לרבות    ובתנאי שכל ביטוח נוסףעבדות  עם ה

רשויות  ו/או  האשכול  במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות  

למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש    האשכול

ו/או  האשכול  כלשהוא שיערוך היועץ, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי  

האשכול רשו מטעמ  יות  הבאים  כל  במקומ  ם וכלפי  לביצוע  וכל    םו/או  הקשורים 

ת תחלוף לא יחול  העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכו

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

עם   .14.10 פעולה  לשתף  מתחייב  המקומיתהיועץ  שמירה    הרשות  לשם  שיידרש  ככל 

 פי ביטוחי היועץ לרבות הביטוח הנוסף.  על  הרשות המקומיתומימוש של זכויות  

היועץ מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין   .14.11

שהוא המקומיתו/או    האשכול כלפי    וסוג  היקף  הרשות  ו/או  לתוכן  באשר   ,

לעיל   כמפורט  דעתו  שיקול  פי  על  ערך  ו/או  לעורכם  נדרש  הוא  אשר  הביטוחים, 

ו/או טענה כנ"ל.  והכיסוי שיינתן ע ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה  ל 

הסר ספק,  היועץ מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען  

בבחינת   הינם  באישור,  כמפורט  בביטוחים השונים,  גבולות האחריות  כי  מוסכם 

לקבוע את  דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ו

 גבולות האחריות בהתאם. 

  הרשות המקומיתהא  תאם לא יבצע היועץ את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה,   .14.12

, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם  תחייב  , אך במפורש לאתרשאי

לנכות כל    תה רשאייהת  הרשות המקומיתאת דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  

טוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית,  סכום ששולם בגין הבי

מ לספק  יגיע  אשר  סכום  אחר  מנהמכל  דרך  בכל  לגבותו  או  שהוא,  זמן  ת  בכל 

 מצא לנכון. תש

את   .14.13 לשפות  מתחייב  המקומיתו/או    האשכולהיועץ  דרישתם    הרשות  עם  מיד 

היועץ ו/או    עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי  םבגין כל סכום שיושת עליההראשונה  

 הפועלים מטעמו. 

היועץ מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע   .14.14

יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים    העבודות או בקשר עמן,

כל   את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  באישורים  כמפורט  ולאחריותם,  לרכושם  לעיל, 

 ויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי היועץ, כמפורט לעיל.  התנאים, ההרחבות והו



 
 
 
 
 
 

 

,  אשכולבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע היועץ על כך בכתב למבטח, ל .14.15

היועץ מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה  רשות המקומית.  ל

יסה,  בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפול   הרשות המקומיתו/או    האשכולעם  

 לנהל המשא ומתן בעצמם.  הרשות המקומיתו/או    האשכולוזאת מבלי לגרוע מזכות  

כל   .14.16 את  ויבצע  ההצהרות  כל  את  יגיש  החומרים  היועץ  שכל  באופן  התשלומים 

פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,  -והמבנים )שעל היועץ לשלם מס רכוש בגינם( על

אופן מרבי. היועץ מסב בזה  יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל ב

ל  אשכולל המקומיתו/או  הח  רשות  עפ"י  לו  שתהיה  ו/או  שיש  זכות  הנ"ל  כל  וק 

 בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל. ומיפה את כוחם באופן 

 טיפול בתביעות מיוחדות .14.17

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:  14 ףבכפוף לאמור בסעי

 ל בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית: טיפו .14.17.1

את   .14.17.1.1 יידע  האשכולהיועץ  רשות  או  מצד   האשכול  דרישה  כל 

בתקופת   לו,  סמוך  או  באתר  אירוע  כל  בגין  כלשהו,  מתלונן 

פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית,  

 ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור. 

רשות   .14.17.1.2 או  יהאשכול  כל    וידע האשכול  בדבר  היועץ  את  בכתב 

נת  , בגין נזקים שאירעו, על פי טעםדרישה כספית שתוגש לה

 המתלונן, בעת פעילותו של היועץ באתר העבודה. 

ואחד( יום ממועד  -)עשרים  21היועץ מתחייב, בתוך תקופה של  .14.17.1.3

כתב   לאשכול או לרשות האשכול שיגור המכתב אליו, למסור  

ה מצד  סילוק  או  אל  ויתור  להעביר  או  או  מתלונן,  האשכול 

הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט    רשות האשכול

 יק של טענותיו כנגדם.מדו

לסלק כל   האשכול או רשות האשכולהיועץ מסמיך בזאת את   .14.17.1.4

תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, 

שיקולי  פי  ועל  היועץ,  של  חשבונו  על  וזאת  לעת,  ל  ש  המעת 

האשכול רשות  או  הודעה  האשכול  אליו  ששוגרה  ובלבד   ,

 לעיל.   14.19.4כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן 

לחייב את חשבון היועץ    םרשאי  והיי   האשכול או רשות האשכול .14.17.1.5

)שבעה( ימים    7בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, תוך  

 ממועד קבלת הדרישה. 

 טיפול בתביעות קטנות  .14.17.2

מס .14.17.2.1 תביעה  היועץ  כל  לסלק  המבטח  נציגי  את  בזאת  מיך 

לתביעות   בימ"ש  של  לסמכותו  הנופלת  כתביעה  המסווגת 



 
 
 
 
 
 

 

ההשתתפות   בגובה  מקרה,  בכל  לחיובו,  ולגרום  קטנות, 

 העצמית. 

ן האשכול  ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו  .14.17.2.2

על פי  -או  על  היועץ  של  חיובו  בידי  לפי  זה   14סעיף  האמור   ,

 .רשות המקומיתדעת השיקול 

כל תביעה המוגשת   היועץל   ועבירי   האשכול או רשות האשכול .14.17.2.3

, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדם באופן בלעדי, ובין  םנגד

אם הוגשה נגדם ביחד עם היועץ, ועל היועץ תוטל החובה לטפל  

 בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות. 

לייצג    האשכול או רשות האשכולמזכות    אין באמור כדי לגרוע .14.17.2.4

 בכך.  צוחפי בבית משפט, באם  םעצמ

לחייב את היועץ בכל    יםזכא  יהיו  האשכול או רשות האשכול .14.17.2.5

בו   אירוע    וחויבי סכום  בגין  קטנות,  לתביעות  בביהמ"ש 

במועד   הוגשה  אם  )ואף  היועץ  של  עבודתו  לתקופת  המיוחס 

, לרבות בהליך  מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו

ורט בסעיף קטן  כמפ   ו בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל

 לעיל.   14.19.3

זה   14.19למען הסר ספק היועץ, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  .14.17.2.6

ועריכת   העבודות  סיום  לאחר  לרבות  שהיא,  עת  בכל  תחול 

 חשבון סופי. 

רשאי לקזז   האשכול למען הסר ספק היועץ, מוצהר בזאת כי   .14.17.2.7

המ מכספים  להגיע  עשויים  אשר  או  נותן  ל  מנוגיעים, 

אחר  , מכל מהשירותחים כל הסכם  פי  על  לרבות  קור שהוא, 

 .ולו יהא זכאי כלפי  שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .15

עובד .15.1 יחסי  עת שהיא,  בכל  קיימים,  יהיו  ולא  אין  כי  ומוסכם  בין  -מוצהר  מעסיק 

מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני  לבין היועץ ו/או  האשכול  

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.  המשנה ו/או מי

מטעמו,    היועץ מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים .15.2

עדי  באופן בל  יהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, והיועץ יישא

במסגרת החוזה,   , או מטעמובכל האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו

נוסף שחל או יחול    לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

דין, לכל  בהתאם  העסקתם,  ותנאי  עובדים  העסקת  הזכויות    בגין  לרבות 

 הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב. 



 
 
 
 
 
 

 

ו  ו/או מי מטעמהאשכול  ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין    מוצהר .15.3

לבין היועץ ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת  

עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו    וו/או מי מטעמהאשכול    על

בגין כל עלות  האשכול ה היועץ את , ישפהאשכולכסוכן, כשלוח או כנציג של  היועץ

 כאמור. 

  יועץל   חובת שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו שייכיםעל האשכול אין   .15.4

או במקום  האשכול או רשויות האשכול  ו/או שהותיר היועץ או מי מטעמו בחצרי  

 אחר.

ות  כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבוד .15.5

יועץ, לרבות תשלום לעובדי היועץ )לרבות,  מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות ה 

וכל   וכל מס או היטל או מלווה  לאומי  שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח 

ניכויים   ו/או  ו/או הפרשות  ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים  תשלום סוציאלי, 

ם וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים  פי דין, ביטוחי-ו/או העברות שהוטלו כולם על

ידו,  והאחריו על  וישולמו  היועץ  על  יחולו  היועץ  ו/או  השרות  ביצוע  עם  בקשר  ת 

והאשכול לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי  

 היועץ ולא כלפי רשויות כלשהן.  

ו, לרבות תשלום  למען הסר ספק, היועץ מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדי .15.6

נלווים זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות  שכר עבודה, תנאים   ,

הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי היועץ. בנוסף, היועץ ידווח  

כדין לכל הרשויות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על  

שמירה לרבות  דין,  מניעת  פי  בחוק,  כנדרש  הזדמנויות  שוויון  מינית    על  הטרדה 

 וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול בכך.  

היועץ מתחייב להמציא לפי דרישת האשכול בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע   .15.7

 חיובים אלה.  

ו/או   .15.8 מעובדיו  מי  של  תביעה  של  מקרה  בכל  האשכול  את  לשפות  מתחייב  היועץ 

מם הנובעת  גד האשכול או רשויות האשכול ו/או מי מטעסוכניו ו/או הפועלים כנ

  14במישרין ו/או בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך  

ימים מדרישה בכתב שתופנה אל היועץ על ידי האשכול ובכלל זה בגין הוצאותיו של  

גרוע  האשכול הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי ל

 ביעה של עובד כאמור. מזכותו של היועץ להתגונן מפני כל ת

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת   .15.9

 .וולאחרי  חוזה ה

עובד .15.10 ביחסי  טענה שעילתה  בגין  אדם  לפצות  ו/או  לשפות  מעסיק  -נדרש האשכול 

האשכול מיד עם קבלת דרישה  בניגוד להצהרות היועץ בחוזה זה, ישפה היועץ את  

כל סכום  ראשונית על כך ו/או  חויב לשלם  ו/או  כל סכום ששילם האשכול  , בשל 

שהוא עשוי להיות מחויב בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בדרישה  



 
 
 
 
 
 

 

מעסיק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות,  -ו/או בתביעה שעילה יחסי עובד

דרישה כאמור    יועץ הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/אווהכל בתנאי שניתנה ל

 והתאפשר ליועץ להתגונן מפניה. 

 ליועץ על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. להודיע האשכול מתחייב .15.11

 

 שמירת סודיות .16

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או    היועץ .16.1

תוכנית  ע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או  להביא לידיעת כל אדם אחר כל מיד 

ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת  

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש  המידעביצוע חוזה זה ו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובכתב בחוזה זה ובמסמכי מכרז הצעות המחיר.  

בכל   .16.2 לנקוט  מתחייב  זה  היועץ  סעיף  הוראות  קיום  להבטיח  הדרושים  האמצעים 

 באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו.  

והתחייבות   .16.3 הצהרה  על  עובדיו  את  להחתים  מהיועץ  לדרוש  רשאי  יהיה  האשכול 

לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור יפעל היועץ לפיה ולא  

 סודיות.  העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמךיעסיק בביצוע 

כאמור לעיל לא תחול על מידע שהיועץ יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב    חובת הסודיות  .16.4

הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי היועץ באופן עצמאי  

נדרש    היועץ  מקרה בווללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי, או ב

 . מוסמכת לגלות את המידעעל פי דין ו/או צו של רשות 

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות היועץ .17

יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד   .17.1 היועץ אינו רשאי ולא 

לאחר או לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או  

לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת  נובעים מחוזה זה, כולן או מקצתן,  ה

פי חוזה זה זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את  - האשכול על

 בהתאם לעניין.   –הסכמת האשכול 

בשעבוד מסוג כלשהו    מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות  היועץשל    וזכויותי .17.2

 י.  או מדרגה כלשה

לשעבד  האשכול .17.3 ו/או  למשכן  ו/או    רשאי  להשכיר  ו/או  למכור  ו/או  להסב  ו/או 

זכויותי ו/או להעביר את  זה  ולהחכיר  חוזה  פי  על  כולן או מקצתן,  הכל באופן  ו, 

כל תביעות או    לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו    ומצא לנכון, על פי שיקול דעתיש

 על פי חוזה זה לא תיפגענה.   היועץטענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות 

 

 עדיםהפרות וס .18



 
 
 
 
 
 

 

 . 1970- על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .18.1

לחוזה, הינם    17- ו  16,  15,  14,  13,  12,  11,  10,  9,  6,  4,  3  מוסכם בזאת כי סעיפים .18.2

תהווה הפרה יסודית של חוזה    היועץ הפרתם על ידי  סעיפים יסודיים ועיקריים ש

 זה.

לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על    היה רשאי, מבלי לפגוע בכל סעד האשכול י .18.3

הודעה    ביטול חוזה   לרבות  פי הדין, ידי מתן  על  )  לספקזה,  יום מראש,    (7שבעה 

 במקרים המפורטים להלן:

ימים מיום    5וההפרה לא תוקנה בתוך  , הפר תנאי יסודי של חוזה זה  היועץ .18.3.1

 . שהודיע על כך האשכול לנתון השירותים

  ן אה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקהפר חוזה זה או הור  היועץ .18.3.2

תוך   ההפרה  ההפרה    14את  בדבר  הודעה  קבלת  ממועד  עסקים  ימי 

 .  האשכולמ

נגד   .18.3.3 ג',  צד  לבקשת  נכסים  היועץניתן  כינוס  צו  ו/או  לפירוק  צו    צו  ו/או 

  ו הקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל 

הוטל   ו/או  נכסים  נכסי  כונס  על  לפגוע  היועץעיקול  כדי  בו  שיש  באופן   ,

על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא    ולעמוד בהתחייבויותי   ו באפשרות

ם אם הוגשה  ימים ממועד הינתנ  7יום ממועד הינתנם, או תוך    45בוטלו תוך  

 . ועצמ  היועץבקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

ה, כולו או מקצתו, ללא אישור  המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוז  היועץ .18.3.4

 , כמפורט בחוזה זה. האשכול

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון.   ובא בדברים עם נושי   היועץ .18.3.5

 נשוא חוזה זה.   העבודותאו מלבצע את  וחדל בפועל מלנהל עסקי היועץ .18.3.6

קלון    הורשעו בעבירה שיש עמה  וו/או מי מנושאי המשרה שב  היועץמנהל/י   .18.3.7

מע עשו  לדעת  או  אשר,  כלשהו  מחדל  או  בשמ האשכולשה  לפגוע  עשוי    ו , 

 . האשכולו/או באינטרסים של   האשכולהטוב של  

  האשכולכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הודעה על ביטול הסכם זה   .18.4

התחייבויותי י  והיועץ  בכל  לעמוד  חייב  להתחייבויות    והיה  פרט  החוזה,  פי  על 

 מן.לקיי ומנע ממנ י  שהאשכול

 

 

 הוראות כלליות  .19

ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא,   מצהיר  היועץ .19.1

ה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר  שתהיינה לו לפי חוזה ז

להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי,  

לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו  לזכות עכבון או  



 
 
 
 
 
 

 

א שתכליתה  אחרת  תרופה  כל  או  מניעה  צו  עיכוב,  צו  תעשה,  החוזה.  אל  כיפת 

במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה היועץ רשאי למנוע מסירת העבודות  

 לאחר. 

 או שינוי ויתור .19.2

מסוים לא תהווה תקדים ולא  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה   .19.2.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות  

החוזה   פי  על  לו  אותן  שניתנו  על  ויתור  בכך  לראות  אין  מסוים,  במקרה 

זכויות   על  כלשהו  ויתור  זו  מהתנהגות  ללמוד  ואין  אחר  במקרה  זכויות 

 וחובות לפי חוזה זה. 

מפע .19.2.2 הימנעות  או  ויתור,  יחשבו  שום  לא  שתינתן,  ארכה  או  במועדה,  ולה 

ויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו,  וכ

 עת שימצא לנכון.  ו מקצן בכלכולן א 

היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין   .19.3

 חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 

או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא   כל תיקון .19.4

 כן, לא יהיה להם כל תוקף. 

 קיזוז .19.5

מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד    היועץ .19.5.1

 .הרשות המקומית

ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס    והיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידי  האשכול .19.5.2

, מכל מין וסוג שהם,  היועץמן    ולשהי שמגיעים ו/או שיגיעו ל ו/או זכות כ 

בגין מעשי ו/או מחדלי    ישא בו,י א עלול לשאת בו ו/או  וכל סכום שה  לרבות

זה,  ,  היועץ חוזה  נשוא  ההתקשרות  ועילתם  קצובים  הסכומים  ובלבד 

( ימים  7ולאחר שהודיע להיועץ בכתב על כוונתו לבצע את הקיזוז שבעה )

 . לפני ביצועו

 

 שיפוט והדין החל סמכות

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת   .19.5.3

 הדין שלו.  

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית   .19.5.4

ומקומית לתחום השיפוט של בית   המשפט, המוסמך מבחינה עניינית לבית

 משפט אחר בעניין זה.  מכות לכל בית , ולא תהיה סהמשפט במחוז חיפה

ל  חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כ .19.6

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא  

חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי  

ו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה  ביטוי מפורש ב 



 
 
 
 
 
 

 

הצדדים לא יהיו קשורים בהם החל  או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, ו 

 מתאריך חוזה זה. 

 

 הודעות .20

תחשב כמתקבלת    –לנמען המצוין להלן    –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   .20.1

 בעת מסירתה. 

למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין  כל הודעה על ידי צד   .20.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום    –להלן  

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים    –עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח  

 ה בדואר רשום כאמור להלן. ההודע 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן   .20.3

  48תוך  תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני    –ותוך ציון הנמען המצוין להלן  

 הישלחה. שעות ממועד

 

 כתובת הצדדים .21

 

   –האשכול  

 _____  המען: ______________________________________  

 טלפון:_____________________ פקס':__________________   

 

   –היועץ 

 המען: ___________________________________________  

 טלפון:____________________ פקס':___________________ 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

  __________________  __________________ 

 ועץ הי המזמין  

 

 אישור 

 

)להלן:    _____________ של  עו"ד   ________ הח"מ  ביום  "היועץ"אני  כי  בזאת  מאשר   )

  ,_____________ ת.ז.   ,_______ ה"ה  ונספחיו  זה  הסכם  על  בפני  חתם/מו   _________



 
 
 
 
 
 

 

וכל   ההחלטות  כל  התקבלו  היועץ  אצל  כי  היועץ,  בשם   ,____________ ת.ז.   ,_________

אגדות של היועץ ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה  פי מסמכי ההתהאישורים הדרושים על  

 זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

                                ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

  

 1- נספח ב

 שירותי הייעוץ 

 

עבודיקיים  היועץ   .1 בשבועית  ה  פגישת  שביצע  הפעילות  לגבי  מנכ"לית  שעבר,   שבועעם 

תוכניות העבודה יתוכננו באופן שיאפר התקדמות רצפיה    .הבא  שבועכנית העבודה שלו לוות

 הרשויות החדשות צירוף   – למימוש המטרה 

הקיימות    –ין רשויות האשכול  בלהתנייד באופן עצמאי  שיאפשר לו  יהיה נייד באופן  היועץ   .2

 .בתל אביב וא  בירושליםבמחוז או במטה ולמשרדי הממשלה   בי הגליל,חבר והמצטרפות,

 

 להלן המשימות הצפויות:  .3

 .לבין הנהלת האשכול המצטרפותות בין הנהלת הרשויות  פגישתיאום  .3.1

 .ין הנהלת הרשות להנהלת האשכולם ציפיות ביצירת תיאו .3.2

ולאחר מכן  תחילה יו"ר האשכול עם ראש הרשות החדשה,    –רשויות  היכרות ראשי   .3.3

 במעגלים הולכים ומתרחבים. ניתן לחשוב על יחסי חונכות בין וותיקים לחדשים. 

רשויות   .3.4 מנכ"לי  מנכ  –היכרות  עם  במעגלים  "תחילה  מכן  ולאחר  האשכול,  לית 

 הולכים ומתרחבים.  

 יחסי חונכות בין וותיקים לחדשים.מיסוד   .3.5

בנייה ותכנון    שות המקומית.פגישה של מטה האשכול עם מטה הר –מטה  מטה עם   .3.6

עבודה המפגשים,   תוכניות  הרשות    הצגת  צרכי  למידת  לרשות.  האשכול  של 

 .המקומיות וההזדמנויות הגלומות בה

בירוקרטיים    \סיוע .3.7 תהליכים  הרשות    םוסטטוטורייבקידום  מעמד  להסדרת 

הפנים ותיקון  קבלת אישור שר  , עד להמצטרפת במועצת האשכול ובמשרד הפנים

 הצו המקים.

 ן האשכול לרשות המקומית. הסדרה משפטית וחוזית של הקשר בי .3.8

רשות )הוראות קבע / כתבי קיזוז / הוראה בלתי  -אשכול  –הסדרת מערך תשלומים   .3.9

 חוזרת( 

 .םי הסדרת נהלי עבודה ראשוני .3.10

מיסוד ישיבות עבודה קבועות בין אנשי המקצוע ברשות לבין מנהלי הפרויקטים   .3.11

 . טיים באשכולהרלוונ

 ת, הנהלת חשבונות וגורמי מקצוע. : מנהלו מיסוד נהלי עבודה בין הרשות והאשכול .3.12

אחריות על הצבת גורם מקצועי עובד הרשות בכל אחד מצוותי העבודה הרלוונטיים   .3.13

 באשכול. 

 . ים המקצועייםתהליכי חונכות בתוך הצוות מיסוד  .3.14

 ופי פעולה. הפעילות. זיהוי הזדמנויות ושית   מיבחינת צרכים בתחו .3.15

ונים חסר לכל פעילות קיימת או  השלמת מסד נת   –מיפויי עומק לפי תחומי פעילות   .3.16



 
 
 
 
 
 

 

 בבנייה. 

 הכנת תכניות כלכליות ותפעוליות הלוקחות בחשבון את הרשויות המצטרפות  .3.17

 תיאום משפטי וחשבונאי של הפעילות בין הגורמים ברשות לבין הגורמים באשכול.  .3.18

לשירותי .3.19 ביצוע התאמות  על  על מנת שיוכלו להתאים  המלצה  ם קיימים באשכול 

 לרשויות המצטרפות. 

 . חיזוק הקשר בין ראשי רשויות האשכול כקבוצה  –פורום ראשי רשויות  .3.20

 ניהול התקציב הייעודי לצירוף הרשויות.  .3.21

 . ניהול תזרים התקציב הייעודי לצירוף הרשויות .3.22

 :הרשויות המצטרפותהיועצים החיצוניים שימפו ויכינו תוכניות עבור ניהול  .3.23

 . הכנת הליך מכרזי .3.23.1

ת .3.23.2 מפרסום,  המכרזי  ההליך  המציעים,  ליווי  לשאלות  וועדת  שובות  הכנת 

 . המכרזים ועד בחירה בזוכה

 . ניהול היועץ הנבחר בפועל ועד קבלת התוצר הסופי .3.23.3

 סיוע למנכ"לית בקידום התחומים השונים שבאחריותה לרבות:     .3.24

 ברשויות המצטרפות סיוע בתכנון ופיתוח שירותים ופרויקטים  .3.24.1

 ל. סיוע בריכוז עבודת הפורומים המקצועיים באשכו  .3.24.2

 סיוע בניהול מערכת קשרים וההתקשרויות של האשכול.  .3.24.3

 סיוע בבניית תכניות העבודה וניהול תקציב.    .3.24.4

 מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות ומימוש אסטרטגיות לרבות:  .3.25

 כניות העבודה התקופתיות של האשכול ועמידה ביעדים. בקרה על ביצוע ת .3.25.1

 . קידום תכניות ופרויקטים .3.25.2

 . שכולבכפוף להנחיות מנכ"לית הא  .3.25.3

  :בהם עוסקת מנכ"לית האשכול לרבותייעוץ מקצועי בתחומים שונים  .3.26

 . איסוף ואספקה של ידע מקצועי .3.26.1

 .הכנת מסמכי עבודה ותקצירים .3.26.2

 .הכנת סיכומי דיון לישיבות והפצתם .3.26.3

 צרכים מיפוי וייעוץ בסוגיות אסטרטגיות.  זיהוי .3.26.4

 האשכול. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"לית   .3.27

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 היועץ  המזמין  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 2-ב נספח

 עריכת ביטוח 

 

 לבין _____________  מערבי גליל אשכול ערים איגודאישורי ביטוח בהסכם בין 

 

 

 הנפקתתאריך   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

בתוקף, בהתאם למידע    ביטוח  פוליסתתא לכך שלמבוטח ישנה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכ

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  

ן התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת זאת, במקרה של סתירה בי

תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש    הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו

 האישור.

 מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה האישור  מבקשמ

 האישור

 :שם

  אשכול  ערים  איגוד

או  /ו  מערבי  גליל

 האשכול רשויות

 שם

 

 

 "ן נדל☐

X המוזמנים   שירותים  

 באשכול רשויות עבור

 מוצרים אספקת☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 משנה  קבלני☐

Xשירותים  מזמין 

 מוצרים  יןמזמ☐

☐  

 

 .ז./ח.פ. ת

 

 .ז./ח.פ. ת

 

 כברי  קיבוץ:  מען

 

 מען

 

 הביטוח  סוג

 

לפי   חלוקה

 גבולות

אחריות או  

 ביטוח  סכומי

 מספר

 הפוליסה

 נוסח

  ומהדורת

 הפוליסה

 תאריך

 תחילה

תארי

 ך

 סיום

  סכום /האחריות גבול

 ביטוח 

  נוספים כיסויים

 בתוקף

  קוד לציין יש מטבע סכום

 התאםב כיסוי

 'ד לנספח



 
 
 
 
 
 

 

  רכוש

 

       

       

       

       

 302   ₪  1,000,000     ' ג צד

304 

308   

 רשויות  לטובת

 האשכול 

309 

311 

318 

321 

322 

  אחריות

 מעבידים 

    6,000,000 

 -ו  לתובע

20,000,000  

 לאירוע

 ולתקופת

 הביטוח

 ₪   319 

320 

  אחריות

 המוצר

       

  אחריות

 מקצועית 

       

 אחר

 

        

 



 
 
 
 
 
 

 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד   פירוט

 '(: גהשירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 ופיקוח  יעוץ

 

 '(דהנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט

)לדוגמא:   סוג הנכס 

 ל"ן( נד/רכב

 כתובת(/רישוי מספרהנכס )לדוגמא:  תיאור

  

  

  

 

 שינוי הפוליסה  /ביטול

  יום   60ייכנס לתוקף אלא    לא,  האישור  מבקש  לטובת  שינוי   למעט ביטוח,    פוליסת  שלביטול    או   שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר

 

 האישור חתימת

 :המבטח

 

 

 


